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MOTTO 

 

                               

                                

                               

        

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 

sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara 

diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha besar.” (QS. An Nisa‟ .34) 
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ABSTRAK 

 

Ani Saul Muthohharoh. 2017. Status Hukum Perkawinan dan  Kewarisan 
Mafqu<<<<<d Perspektif  Imam Al-Shafi’i  Dalam Kitab AL-Umm. Tesis. 

Program Studi Ahwal Shakhsiyyah, Program Pascasarjana, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D 

 

Kata Kunci: Perkawinan, Kewarisan, Mafqu<<<<<d, Tirkah, Mashlahah.  

 

Mafqu>d yang dimaksud di sini adalah seorang suami yang hilang dan tidak 

diketahui kabarnya, apakah harus dikatakan hidup atau sudah meninggal, serta 

ada batasan-batasan waktu orang bisa dikatakan masih hidup atau sudah 

meninggal. Begitu pula mengenai status perkawinan  mafqu>d. Untuk menentukan 

seseorang dikatakan hilang (mafqu>d) tentu bukanlah hal yang mudah. Di dalam 

KUH Perdata (BW) pasal 467 dijelaskan bahwa seseorang yang telah pergi 

meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka 5 tahun, Sedangkan diukur 

dengan jangka waktu menurut Imam Abu H{ani>fah mengemukakan harus 

melewati waktu 90 tahun. Sedangkan menurut Imam al-Shafi‟i yaitu empat tahun 

yang dasar hukumnya ada dalam kitab Al-Umm, Untuk mengungkap hal tersebut, 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perspektif Imam  

Al-Shafi’i  tentang mafqu>d dalam kitab Al-Umm? 2. Bagaimana epistimologi 

Imam Al-Shafi’i mengenai mafqu>d dalam kitab Al-Umm? 3. Bagaimana status 

hukum perkawinan dan kewarisan mafqu>d  perspektif Imam Al-Shafi‟i dalam 

kitab al-Umm? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (kajian 

kepustakaan), yaitu penelitian dengan menggunakan upaya pencarian dokumen 

atau kepustakaan yang berdasarkan kitab, buku, dan lainnya. Metode 

Penelitiannya menggunakan metode Normatif.  

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa:1. Penggunaan asal kata mafqu>d 
adalah dari Al-Qur‟an Surat Yusuf ayat 72. Karena kata mafqu>d memiliki arti 

kehilangan yang dapat dipakai untuk menyebutkan orang yang hilang. Perspektif 

Imam Al-Shafi’i> tentang mafqu>d dalam kitab Al-Umm adalah orang dapat 

dikatakan hilang ketika lebih dari 4 (empat) tahun tidak diketahui keberadaannya 

atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak dapat hidup lagi 

menurut adat. 2. Epistemologi pendapat Imam Al-Shafi>’i> tentang mafqu>d adalah 

ditentukan tenggang waktu vonis kematian kepada mafqu>d, diterangkan juga 

orang hilang dikatakan meninggal dunia adalah 90 tahun menurut Abu Hanifah. 

Hal ini dilatarbelakangi dengan melihat umur orang-orang yang sebayanya di 

wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sahih menurut anggapan Imam Al-

Shafi>’i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. 

Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian 

divonisnya sebagai orang yang telah mati.3. Status hukum perkawinan  dan 

kewarisan mafqu>d  perspektif Imam Al-Shafi’i> dalam kitab Al-Umm dijelaskan 

bahwa Al-Shafi‟i > berpendapat bahwa istri dari suami hilang (mafqu>d), maka 

istrinya tetap menjadi miliknya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan Tesis Pasca 

Sarjana IAIN Ponorogo 2017 sebagai berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 }d ض ‘ ء

 }t ط B ب

 }z ظ T ت

 ‘ ع Th ث

 gh غ J ج

 f ف }h ح

 q ق Kh خ

 k ك D د

 l ل Dh ذ

 m م R ر

 n ن Z ز

 w و S س

 h ه Sh ش

 y ي }s ص

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan 

coretan horisontal diatas huruf u>, i>, dan a>, 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung 

dua huruf ‚ay‛ dan ‚aw‛ 

Contoh: bayna, „alayhim, qawl, mawd}ū’ah. 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring. 
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5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir 

Contoh: 

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna al-din‟inda Allah al Islam 

bukan Inna al-dina‟inda Allahi al-Islamu … fahuwa wa>jib bukan fahuwa 

wa>jibu atau fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta‟marbuthah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na‟at) dan idhafah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mudhaf  

ditransliterasikan dengan “at” 

Contoh: 

 

1. Na‟at dan mud}a>f ilayh : sunnah sayyi‟ah 

2. Mud{af: d}awa>bith al-qira>’ah 

7. Kata yang berakhiran dengan (ya‟ bertashdid) ditransliterasikan dengan i>. 

Jika i> diikuti oleh ta‟ marbut}ah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika ya‟  

bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan yy.  

Contoh: 

1. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi> 

2.  Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah. 

3. Sayyid, mua>yyid, muqayyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam hukum Islam membahas berbagai hal tentang kehidupan 

manusia. Di antaranya adalah yang akan dibahas pada penelitian ini mengenai 

status perkawinan dan kewarisan. Selain kedua hal tersebut masuk pada 

wilayah hukum Islam, antara perkawinan dan kewarisan tentunya memiliki 

keterkaitan yang erat. Bukti dari hal tersebut adalah dalam ilmu mawaris 

tentunya terdapat pembahasan tentang penyebab warisan. Penyebab seseorang 

berhak menerima warisan adalah adanya perkawinan, nas}ab(kekerabatan), 

wala‟
1
(memerdekakan hamba sahaya atau budak), dan aspek keislaman.

2
 

Begitu pula mengenai status perkawinan dan kewarisan mafqu>d. Untuk 

menentukan seseorang dikatakan hilang (mafqu>d) tentu bukanlah hal yang 

mudah. Di dalam KUH Perdata (BW) pasal 467 dijelaskan bahwa seseorang 

yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka 5 tahun, 

atau telah lewat 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan 

orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan 

kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki 

kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil 

menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. 

                                                             
1
Otje Salman, Hukum Waris Islam (Bandung:PT.Refika Aditama, 2010, 49. 

2Abu Ihsan, S}ahi>h Fiqih Sunnah (Jakarta: Pustaka At-Tazkiya, 2006), 585-589. 



2 
 

 

Jangka waktu ini adalah dalam waktu 3 bulan.
3
 

Dalam menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang 

yang hilang tersebut masih dalam keadaan masih hidup atau sudah mati, Imam 

Al-Shafi’imenjelaskan dari pendapatnya „Umar ibn Khattab bahwa tenggang 

waktu yang diperbolehkan untuk memberikan vonis kematian kepada si 

mafqu>dialah 4 tahun, maka dengan adanya keputusan hakim tersebut harta si 

mafqu>d itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya.
4
 

Tenggang waktu tersebut disandarkan kepada perkataan Sayyidina „Umar r.a., 

yang mengatakan: 

اخربنا مالك عن حيىي بن سعيد بن املسيب انّ عمر اخلطاب قال ايما امرأة  (ال الشافعىـق)
  عشرفقدت زوجها مل تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنني مث تنتظر اربعة اشهر و

“Imam Al-Shafi’i berkata: Ima>m Malik menggambarkan kepada saya dari 

Yah}}}ya bin Sa‟id bin Musayyab bahwasanya „Umar bin Khattab berkata; setiap 

perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tiada mengetahui di 

mana suaminya, maka ia diminta menaati 4 (empat) tahun. Kemudian setelah 

itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal (HR. Bukha>ri> dan 

Shafi’i.‛ 
 

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa Imam Al-Shafi’i 

membolehkan seorang hakim dalam memutuskan orang yang hilang (mafqu>d) 

setelah menanti lebih dari 4 (empat) tahun atau sudah lewat masa yang orang-

orang seperti dia tidak dapat hidup lagi menurut adat. 

Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari 

kejelasan status hukum orang yang hilang,  di antaranya adalah berdasarkan 

                                                             
3 Subekti, Kitab UU Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, tt), 144. 
4
Ima>m Sha>fi>’i>, Al-Umm.Terj., 395. 

5
Ima>m Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Al-Shafi>’i>, Al-UmmJuz 7 (Dar Al-Kotob 

Al-Ilmiyah: Beirut, 2002), 403. 
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bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syari‟at Islam, misalnya putusan 

tersebut berdasarkan persaksian dari orang yang adil dan terpercaya. Jika 

demikian hal nya, maka si mafqu>d sudah hilang status mafqu>dnya, ia 

ditetapkan seperti orang yang mati hakiki sejak diputuskan. Selain itu juga 

dapat dilihat berdasarkan batas waktu lamanya kepergian.
6
 

Sedangkan, untuk menentukan hidup atau matinya orang yang hilang, 

ulama-ulama berbeda pendapat. Seorang yang hilang dianggap sudah 

meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah 

mati (pendapat ini dipegang oleh ulama‟ H{anafiyah), sedangkan diukur dengan 

jangka waktu Imam Abu H{ani>fah mengemukakan harus melewati waktu 90 

tahun. Pendapat Imam Al-Shafi’i mengenai batas waktu orang yang hilang 

adalah 90 Tahun yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebayanya di 

wilayahnya. Namun, pendapat yang paling shohih menurut anggapan Imam Al-

Shafi’iadalah batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan 

tetapi cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian 

divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Al-

Shafi’iseorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang 

yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati 

sesudah berlalunya waktu tertentu, kebanyakan orang tidak hidup melebihi 

waktu tersebut. Seseorang yang hilang di anggap sudah meninggal dunia 

apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun. Sepotong Hadis Nabi 

menyatakan bahwa”Umur umatku antara 70 dan 60 tahun”. Hasan bin Ziyad 

                                                             
6 Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Dunia 

Pustaka Jaya, 1995), 52. 
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berpendapat harus ditunggu secara sempurna 120 tahun 
7
.
 

Menurut bahasa, kata mafqu>d dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna 

menghilang.Kata mafqu>d merupakan bentuk isim maf‟ul dari kata faqida yafqadu 

yang artinya hilang.8Jadi, katamafqu>d secara bahasa artinya ialah hilangnya 

seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian mafqu>dmenurut 

istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama yaitu: 

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqu>d ialah:orang yang tidak 

diketahui hidup dan matinya.9 Sementara  Kalangan Malikiyyah menjelaskan 

bahwa: mafqu>d ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa 

kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang 

tersebut.10Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan mafqu>d ialah orang hilang 

yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa dharapkan kehadirannya 

ataukah sudah mati berada dalam kubur.11 

Orang yang hilang dalam Fiqih disebut ‚mafqu>d” yakni orang yang 

terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya.
12

 Menurut 

H{as}biAs}-S}iddiqi bahwa mafqu>d adalah orang pergi (tidak ada di tempat) yang 

tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah 

dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.
13

 

                                                             
7 Amis syarifuddin, Hukum kewarisan islam. 
8Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321. 
9Ibnu Humam Al Hanafi, Fathul Qadir Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,t.th), 133. 
10 Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, Ashal Al- MadarikJuz 1(Beirut: Dar Al- KutubAl- 

Ilmiyah, t.th), 407. 
11Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu(Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006), 7187. 
12Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 

135. 
13Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, 151. 
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Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa mafqu>dyaitu 

hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya 

secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah 

meninggal dunia. Suami yang mafqu>dyakni seorang suami yang hilang dari 

keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. 

Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat 

suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, 

atau mungkin karena hal lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

suami yang mafqu>dadalah seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa 

diketahuitempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya.  

Orang yang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa 

(seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat jatuh dan 

temannya ada yang selamat), maka orang yang hilang harus diselidiki selama 4 

tahun, jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi, 

pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama Hanabilah. Sedangkan apabila 

kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian 

(seperti pergi berdagang atau merantau) ulama Hanabilah berbeda pendapat, 

yaitu: menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan atau diserahkan kepada 

ijtihad hakim.ia jelas hidup pada saat kematian pewaris dan diantara syarat 

pemaris ialah pasti tentang kematiannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan 

masalah dalam kewarisan. mafqu>d  dalam kewarisan ini menyangkut dua hal 

yaitu: dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya 

kepada ahli waris. Kedua dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan 
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peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.
14

 

Dalam faraid dijelaskan, hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.
15

 Unsure-unsur Hukum waris di Indonesia ada tiga 

yaitu: (a.) Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 

sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik 

keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui 

persekutuan hidup dalam rumah tangga. (b.) Harta warisan adalah harta 

kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli 

warisnya. Harta warisan tersebut terdiri atas: harta bawaan atau harta asal, 

harta perkawinan, harta pusaka dan harta yang menunggu. (c.) Ahli waris 

adalah orang yang berhak menerima warisan.
16

 

Nikah dalam syari‟at Islam maksudnya adalah akad perkawinan.
17

 

Mengenai permasalahan seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya 

hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai, ini adalah pendapat dari 

madzhab Al-Shafi’i, H{anafi, , Dha>hiriyah. Sedangkan menurut riwayat 

ImamMalik, bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di negara Islam dan 

terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada hakim, dan apabila 

hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya diberi waktu 

menunggu selama 4 tahun, dan kalau waktu 4 tahun sudah terlewati, maka 

                                                             
14 Ibid.  
15 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dimensi KHI. 
16Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesi (Jakarta:Sinar Grafika,2012, 2-3.  
17 Syekh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 11.  
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istrinya beriddah sebagaimana lazimnya seorang istri yang ditinggal mati oleh 

suaminya, dan setelah itu diperkenankan kawin dengan laki-laki lain. Dengan 

riwayat tersebut berarti seseorang yang hilang dapat dinyatakan mati setelah 

lewat waktu 4 tahun.
 

Selain perkawinan, hukum kewarisan dalam Islam juga mendapat 

perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat 

yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. 

Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang 

untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, 

termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. 

Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang 

ini.Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama 

maupun pengadilan negeri menunjukkan krusialnya fenomena tersebut.
18

 

Turunnya ayat-ayat al-Qur‟an yang mengatur pembagian harta warisan 

yang menunjukkannya bersifat qath’i> al-dalalah adalah merupakan refleksi 

sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, disamping 

sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat.
19

 

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-

Qur‟an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim 

untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, 

hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna 

untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang 

                                                             
18 Akhmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia(Jakarta: Grafindo, 1998), 355. 
19 Ibid. 
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dan waktu.
20

 Namun demikian, masih terdapat masalah-masalah mengenai 

hukum waris yang tidak tercantum dalam al-Qur‟an sehingga menimbulkan 

perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum fikih, diantara salah satunya adalah 

pusaka orang yang hilang (mafqu>d). 

Dalam konteks kewarisan seseorang yang hilang (mafqu>d), dia dapat 

berperan sebagai pewaris ataupun ahli waris. Bila dalam kepergiannya 

meninggalkan harta, maka ia berperan sebagai pewaris. Sedangkan, jika ia 

adalah orang yang berhak mendapat warisan, maka ia disebut ahli waris. 

Dalam hal ini para ulama sepakat menetapkan bahwa harta dari pewaris yang 

hilang ditahan dahulu sampai ada berita yang jelas. Namun, para ulama‟ 

berbeda pendapat sampai kapan penangguhan dilakukan, apakah ditetapkan 

berdasarkan perkiraan waktu saja atau diserahkan kepada ijtihad hakim. 

Islam menganjurkan pernikahan dan menyatakan bahwa nikah termasuk 

sunnah dan jejak para Rasul. Allah berfirman,”Dan sesungguhnya kami telah 

mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka 

istri-istri dan keturunan
21

 Dalam qaul jadid (Kitab Al-Umm) ditetapkan bahwa 

istri yang ditinggal suami tanpa berita, maka istrinya tidak diperbolehkan 

menikah dengan orang lain sampai diperoleh kepastian bahwa suaminya telah 

mati atau telah menceraikannya dan kemudian ia menjalani iddah.
22

 

Dari uraian di atas peneliti melakukan penelitian mengenai status 

perkawinan dan kewarisan mafqu>d menurut perspektif Imam Al-Shafi’idalam 

                                                             
20Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Dunia 

Pustaka Jaya, 1995), 1. 
21 ibid 

22 Terj,kitab Al-Umm. 
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kitab Al-Umm. Maka atas dasar latar belakang tersebut, peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Status Hukum Perkawinan Mafqu>d Perspektif Imam 

Al-Shafi’i> dalam Kitab Al-Umm”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Perkawinan: ikatan yang menghalalkan pergaulan danmembatasi hak dan 

kewajiban serta bertolong-tolongan antaraseorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang antara keduanyabukan merupakan mahram.  

2. Hukum kewarisan Islam: hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi 

ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan 

mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. 

3. Mafqu>d: orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-

matinya. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antaralain: 

1. Bagaimana perspektif Imam  Al-Sha>fi>’i tentang mafqu>d dalam kitab Al-

Umm?  

2. Bagaimana epistimologi Imam Al-Sha>fi>’i mengenai mafqu>d dalam kitab Al-

Umm? 

3. Bagaimana status hukum perkawinan dan kewarisan mafqu>d perspektif 

Imam Al-Sha>fi>’i dalam kitab Al-Umm?  
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan perspektif Imam Al-Shafi’itentang mafqu>d dalam kitab 

Al-Umm. 

2. Untuk menjelaskan epistimologi Imam Al-Shafi’imengenai mafqu>d dalam 

kitab Al-Umm. 

3. Untuk menjelaskan status hukum perkawinan dan kewarisan mafqu>d 

perspektif Imam Al-Shafi’idalam kitab Al-Umm. 

 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam tujuan penelitian, besar 

harapan penulis untuk bisa memberikan manfaat dari penyusunan tesis ini, baik 

secara khusus bagi pribadi penulis maupun secara umum bagi para pembaca. 

Setidaknya ada 2 hal yang menjadi kegunaan penyusunan tesis ini, yaitu: 

1. Secara teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan dalam 

kajian hukum Islam, khususnya dalam kajian ilmu waris Islam dan hukum 

perkawinan. 

2. Secara praktis 

Tulisan ini diharapkan memberikan pemahaman yang bisa diterima 

oleh masyarakat muslim tentang permasalahan penetapan status hukum 

perkawinan dan kewarisan dari mafqu>d menurut perspektif Imam Al-
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Shafi’idalam kitab Al-Umm. Sehingga nantinya, masyarakat dapat mengerti 

ketentuan dan prosedur waris dari mafqu>d. 

 

F. Kajian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang jenis 

penelitiannya ada relevansinya dengan penelitian ini. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahlis Hanawa  

pada tahun 2016 mahasiswa UIN SunanKalijaga Yogyakartajurusan 

Perbandingan  Madzhab Fakultas Syariah  dan Hukum, yang berjudul “Orang 

Hilang (Al- mafqu>d) dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Al-Shafi’idan Imam 

Abu H{anifah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwaImam Al-Shafi’idan 

Imam Imam Abu H{anifah memutuskan menggunakan is}tish}ab al-h}al, terkait 

memutuskan kondisi orang yang hilang.Mereka juga memberikan kewenangan 

kepada hakim untuk ikut serta dalam menangani kasus ini, membuat keputusan 

kematian atau hidupnya orang yang hilang.Dalam putusan mereka juga harus 

terdapat unsur maqa>sid. Karena dalam kasus ini menyangkut pula tujuan 

hukum Islamyang dirangkum dalam teori maqa>sid, yakni menjaga harta, terkait 

warisan dan menjaga keturunan, terkait perselisihan mengenai pembagian harta 

peninggalan.Persamaan antara penelitian pertama ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti adalah terletak pada pembahasan tentang 

mafqu>dmengenai hal kewarisan. Perbedaannya adalah pada penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti selain membahas tentang status kewarisan, 

dibahas pula menegenai status perkawinan. Selain itu, perbedaannya juga 
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terletak pada perspektif yang digunakan. Pada penelitian pertama ini menurut 

Imam Al-Shafi’idan Ima>m Abu H{anifah, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti menurut hukum Islam dan perdata.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andreas Pangoloan pada tahun 

2016 mahasiswa Universitas Pasundan Bandung jurusan Ilmu Hukum fakultas  

Hukum, yang berjudul “Analisis Hukum tentang Pembagian Harta Warisan 

Orang Hilang (Mafqu>d) Menurut Hukum Islam.”.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam pembagian warisan harta kekayaan menurut hukum 

Islam dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris 

mendapatkan hak-haknya setelah dikurangi oleh biaya-biaya hutang pewaris 

dan bahwa batas waktu orang hilang yang dipersangkakan meninggal adalah 

setelah 3 kali pemanggilan pengadilan atau dalam kurun waktu minimal 4 

tahun tidak dapat diketahui keberadaanya maka dapat dinyatakan meninggal 

oleh hakim melalui penetapan pengadilan. Persamaan antara penelitian pertama 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terletak pada 

pembahasan tentang mafqu>d dan waris dalam hukum Islam. Perbedaannya 

adalah pada penelitian kedua ini membahas tentang pembagian harta warisan 

orang hilang (mafqu>d). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti mengenai status hukum perkawinan  orang yang hilang (mafqu>d). 

Peneliti akan membahas bagaimanakah status perkawinan orang yang mafqu>d 

tersebut, boleh menikah lagi atau harus menunggu suami yang mafqu>d 

tersebut. Peneliti konsentrasi pada kitab al-Umm supaya lebih focus untuk 

mengkaji salah satu kitab.  
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BAB II 

KAJIAN MADZHAB DAN HUKUM ISLAM TENTANG MAFQUD 

 

A. Pengertian Mafqud 

Mafqud ialah bila seseorang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak 

diketahui tempatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, 

sedang hakim menetapkan kematiannya.23 Menurut bahasa, kata mafqu>d dalam 

bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata mafqu>d merupakan 

bentuk isim maf‟ul dari kata faqida, yafqadu yang artinya hilang.24Jadi, 

katamafqu>d secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-

sebab tertentu. Adapun pengertian mafqu>d  menurut istilah, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh para ulama yaitu: 

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqu>d  ialah:orang yang tidak 

diketahui hidup dan matinya.25 Sementara  Kalangan Malikiyyah menjelaskan 

bahwa: mafqud ialah orang yang hilang dari  keluarganya dan mereka merasa 

kehilangan  orang   tersebut   hingga terputus   kabar mengenai orang yang hilang 

tersebut.26Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan mafqu>d ialah orang hilang 

yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa dharapkan kehadirannya 

ataukah sudah mati berada dalam kubur.27 

                                                             
23 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: Pt. Al-Ma‟arif, 1987, 306.  
24

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: 

Pustaka Progressif, 1997), 321. 
25

Ibnu Humam Al Hanafi, Fathul Qadir,Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,t.th, hlm. 133 
26

Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, Ashal Al- Madarik, Juz 1, Beirut: Dar Al- Kutub 

Al- Ilmiyah, t.th, hlm. 407. 
27

Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu, Juz. 9, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006, hlm. 

7187. 

13 
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Orang yang hilang dalam Fiqih disebut ‚mafqu>d” yakni orang yang 

terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya.
28

 Menurut 

H{as}biAs}-S}iddiqi> bahwa mafqu>d adalah orang pergi (tidak ada di tempat) yang 

tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah 

dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.
29

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa mafqu>dyaitu 

hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya 

secara pasti, serta tidak diketa/hui apakah dirinya masih hidup atau sudah 

meninggal dunia. Suami yang mafqu>d yakni seorang suami yang hilang dari 

keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. 

Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat 

suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, 

atau mungkin karena hal lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

suami yang mafqu>dadalah seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa 

diketahuitempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya. 

Ketetapan hakim dalam memutuskan kematian ada kalanya berdasarkan 

dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil. Dalam keadaan seperti ini 

kematiannya pasti dan tetap sejak adanya dalil mengenai kematiannya.Ada 

kalanya berdasarkan tanda-tanda yang tidak adil, dimana hakim memutuskan 

kematian mafqu>d berdasarkan daluwarsa maka kematiannya adalah kematian 

secara hukum, karena mungkin dia masih hidup.Dalam pembagian harta waris 

                                                             
28 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2012), 135. 
29Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, 151. 
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terhadap masalah mafqu>d ini para ulama sepakat mensistematisasi 

pembagiannya seperti pembagian 

waris dengan jalan perkiraan, seperti kewarisan khunsa dan anak dalam 

kandungan.Batas waktu untuk menetapkan lematian mafqu>d para ulama fiqih 

berselisih pendapat tentang batas waktu untuk menetapkan kematian mafqu>d 

Imam Malik berpendapat bahwa masa tunggu seseorang yang dapat 

dikategorikan sebagai mafqu>d adalah empat tahun. Hal ini didasarkan pada 

sebuah hadis yang mengatakan:  

“Setiap isteri yang ditinggal pergi oleh suaminya, sedang dia tidak 

mengetahui di mana suaminya maka dia menunggu empat tahun.”
30

 

Adapun menurut Imam Abu H{ani>fah, mengatakan bahwa masa tunggu 

seseorang yang dapat dikategorikan sebagai mafqu>d tidak adanya ketentuan 

batas waktu. Tetapi hal ini diserahkan kepada ijtihad hakim di setiap masa. 

ImamAh}mad berpendapat bahwa apabila dia pergi ketempat yang 

memungkinkan diamati maka sesudah diselidiki dengan teliti ditetapkan 

kematiannya dengan berlalunya waktu empat tahun, karena biasanya dia sudah 

meninggal.Yang demikian ini serupa dengan berlalunya masa yang tidak 

mungkin dia hidup dalam masa seperti itu.
31

 

Dalam menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang 

yang hilang tersebut masih dalam keadaan masih hidup atau sudah mati, Imam 

Al-Shafi>’i> menjelaskan dari pendapatnya „Umar ibn Khattab bahwa tenggang 

waktu yang diperbolehkan untuk memberikan vonis kematian kepada si 

                                                             
30 Ibid, 151-152. 
31 Ibid. 
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mafqu>d ialah 4 tahun, maka dengan adanya keputusan hakim tersebut harta si 

mafqu>d itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan 

ketentuannya.
32

 Tenggang waktu tersebut disandarkan kepada perkataan Umar  

Ibn Khattab yang mengatakan: 

اخربنا مالك عن حيىي بن سعيد بن املسيب انّ عمر اخلطاب قال ايما امرأة  (ال الشافعىـق)
 عشرفقدت زوجها مل تدر اين هو فانها تنتظر اربعسنني مثّ تنتظر اربعة اشهر و

 

‚Ima>m Shafi’i> berkata: Ima>m Malik menggambarkan kepada saya dari Yah}ya 

bin Sa‟id bin Musayyab bahwasanya „Umar ibn K}hattab berkata; setiap 

perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tiada mengetahui di 

mana suaminya, maka ia diminta menaati 4 (empat) tahun.” 

 

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa Imam Al-Shafi’i> 

membolehkan seorang hakim dalam memutuskan orang yang hilang (mafqu>d) 

setelah menanti lebih dari 4 (empat) tahun atau sudah lewat masa yang orang-

orang seperti dia tidak dapat hidup lagi menurut adat. 

Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari 

kejelasan status hukum orang yang hilang,  diantaranya adalah berdasarkan 

bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syariat Islam, misalnya putusan 

tersebut berdasarkan persaksian dari orang yang adil lagi terpercaya. Jika 

demikian hal nya, maka si mafqu>d sudah hilang status mafqu>dnya, ia di 

tetapkan seperti orang yang mati hakiki sejak diputuskan. Selain itu, juga dapat 

dilihat berdasarkan batas waktu lamanya kepergian.
34 

                                                             
32Ima>m Shafi>’i>, Al-Umm.Terj., 395. 
33Ima>m Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Al-Shafi>’i>, Al-UmmJuz 7 (Dar Al-Kotob Al-

Ilmiyah: Beirut, 2002), 403. 
34Idris Djakfardan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, 52. 
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Sedangkan, untuk menentukan hidup atau matinya orang yang hilang, 

ulama-ulama berbeda pendapat.Seorang yang hilang dianggap sudah 

meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah 

mati (pendapat ini dipegang oleh ulama’ H{anafiyah), sedangkan diukur dengan 

jangka waktu Imam Abu H{ani>fah mengemukakan harus melewati waktu 90 

tahun yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebayanya diwilayahnya. 

Namun, pendapat yang paling sa}hi>h menurut anggapan Imam Al-Shafi’i adalah 

batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi cukup 

dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya 

sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Al-Shafi’Iseorang hakim 

hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak 

lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati sesudah berlalunya waktu 

tertentu, kebanyakan orang tidak hidup melebihi waktu tersebut.Seseorang 

yang hilang di anggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang 

waktu 70 tahun. 

Orang yang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa 

(seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat jatuh dan 

temannya ada yang selamat), maka orang yang hilang harus diselidiki selama 4 

tahun, jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi, 

pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama Hanabilah. Sedangkan apabila 

kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian 

(seperti pergi berdagang atau merantau) ulama Hanabilah berbeda pendapat, 

yaitu; menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan atau diserahkan kepada 
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ijtihad hakim. 

Pembahasan tentang kewarisan tidak terlepas dari beberapa 

pemasalahan yang dihadapi,  salah satunya adalah mengenai status kewarisan 

terkait orang hilang. Dari akibat hukum perkawinan di atas salah satunya 

adalah timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Dari akibat tersebut, 

dalam hubungannya dengan masalah kewarisan lebih rinci dijelaskan pada 

pembahasan mengenai sebab-sebab timbulnya kewarisan. Sebab yang 

menimbulkan waris-mewarisi dalam Islam, menurut Sayid Sabiq ada 3 yaitu: 

hubungan kerabat atau nasab, perkawinan dan wala‟. Adapun pada literatur 

hukum Islam lainnya ada 4 sebab, yakni: perkawinan, kekerabatan atau 

nasa>b,wala‟ dan hubungan sesama Islam.
35

 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama 

mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya 

sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah 

dan Al-Shafi’i. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedu 

masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya 

meninggal atau telah menceraikannya.
5
 

Mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan 

menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan 

bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan 

kaidah istishab, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada 

dalil yang menunjukan hukum lain. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa 

                                                             
35Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 72. 
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persoalan status hukum istri yang suaminya mafqu>d itu sebenarnya tidak ada 

alasan, kecuali jika suami yang hilang itu tidak meninggalkan apapun yang 

menjadi kewajibannya bagi istrinya. Hal ini berarti bahwa suami itu dianggap ada 

disamping istrinya. Karena tidak ada hak istri yang tidak dibayarkan selain dari 

bersetubuh, sedangkan bersetubuh adalah hak suami.
7
 

Akan tetapi anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus 

menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena 

harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum 

bagi si mafqu>d karena yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang 

tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang itu telah wafat 

atau belum. 

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam 

mencari kejelasan status hukum bagi si mafqu>d yaitu:
 

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat 

menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan 

dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah 

meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut 

untuk memutuskan status kematian bagi si mafqu>d Jika demikian halnya, maka 

si mafqu>d sudah hilang statusmafqu>d. Ia ditetapkan seperti orangyang mati 

hakiki. 

Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqu>d pergi atau berdasarkan 

kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, Hakim menghukuminya sebagai orang 

yang telah meninggal secara hukumi  setelah  berlalunya  waktu  yang  lama,  
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karena  masih  ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.
8 

Sedangkan 

Pendapat kedua mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh 

suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka diaberhak menuntut cerai. Ini 

adalah pendapat Hanabilah dan Malikiyah.
9 

 

B. Mafqu>d Menurut Para Mazhab 

Tentang periode yang dapat diputuskan oleh hakim bahwa mafqu>ditu 

telah wafat, as-Shabuny mengatakan: 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mafqu>d itu dianggap telah wafat 

jika orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat, 

sehingga tidak ada lagi yang masih hidup, dan ini waktunya sekitar 90 tahun. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggat waktu itu adalah 70 

tahun, dengan landasan hadits Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku 

berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun.
36

 

Ulama Al-Shafi>’iyah berpendapat bahwa tenggat waktu itu adalah 90 

tahun, yaitu batas usia orang-orang yang seperiode dengan dia di daerahnya. 

Tetapi, pendapat yang sahih di kalangan ini adalah penentuannya bukan 

berdasarkan pada bilangan waktu tertentu, melainkan berdasarkan pada bukti, 

yakni jika telah ada bukti bagi hakim tentang kematian mafqud bersangkutan, 

maka berdasarkan bukti itu hakim menetapkan kematian mafqu>d bersangkutan 

                                                             
36 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media Group), 2012), 136.   
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dan itu setelah berlangsung suatu periode di mana secara kebiasan bahwa 

seseorang sudah tidak mungkin lagi hidup di atas usia tersebut.
37

 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika mafqu>d itu hilang dalam 

suasana yang memang memungkinkan yang bersangkutan itu telah binasa, 

seperti pergumulan peperangan yang begitu dahsyat di mana kedua belah pihak 

saling berhadap-hadapan dalam penyerangan, atau tenggelamnya alat angkutan 

yang ditumpanginya, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi 

tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. 

Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia`binasa, seperti pergi 

untuk berdagang, perjalanan wisata, atau menuntut ilmu, maka dalam hal ini 

ada dua pendapat:  

1. ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di 

atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat 

bertahan hidup;  

2. Diserahkan pada petimbangan hakim.  

Terkait dengan batas waktu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama 

terutama para ulama dari mazhab yang empat.  

a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal 

rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat 

orang yang sebaya di wilayahnya, yakni tempat dia tinggal. Apabila orang-

orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan 

                                                             
37 Mahmud Syalthut 
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sebagai orang yang sudah meninggal. Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, 

menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh (90) tahun 

b. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh 

(70)  tahun. Hal ini didasarkan pada lafaz hadis secara umum yang 

menyatakan bahwa umur umat Muhammad SAW, antara enam puluh 

hingga tujuh puluh (70) tahun.Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, 

disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam, hingga tidak 

dikenal rimbanya, dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna 

mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali 

keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan 

prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka 

sang hakim memberikan batas bagi istrinya selama empat puluh tahun untuk 

menunggu. Bila masa empat puluh tahun telah usai dan yang hilang belum 

juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk 

menghitung idahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati 

suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Bila usai masa idahnya, maka ia 

diperbolehkan untuk menikah lagi. 

c. Sedangkan dalam mazhab Al-Shafi>’i dinyatakan bahwa batas waktu orang 

yang hilang empat tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang 

sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sahih menurut 

anggapan Imam Al-Shafi>’i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat 

ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap 

dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. 
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Karena menurut Imam Al-Shafi>’i seorang hakim hendaknya berijtihad 

kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal 

rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu 

tertentu. 

d. Sementara itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang 

itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya seperti jika terjadi 

peperangan, atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam, 

maka hendaknya dicari kejelasannya selama empat (4) tahun. Apabila 

setelah empat (4) tahun belum juga diketemukan atau belum diketahui 

beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian 

juga istrinya, ia dapat menempuh masa idahnya, dan ia boleh menikah lagi 

setelah masa idah yang dijalaninya selesai.
38

 

 

C. Mafqu>d dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata 

Hakim dalam memutuskan perkara mafqu>d harus berdasarkan pada alat 

bukti yang jelas sehingga dapat diduga keras bahwa mafqu>dtersebut telah 

wafat. Hakim dapat memutuskan mafqu>d telah wafat dalam keadaan: 

1. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa, seperti 

karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang, (diputus mafqu>d 

jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya). 

2. Pergi untuk suatu kepentingan, tetapi tidak pernah kembali. (diputus mafqu>d 

jangka waktunya 40 tahun sejak kepergian  

                                                             
38 Muhammad Shalthut, Fiqih Tujuh Madzhab.  
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3. Hilang dalam kegiatan wisata atau urusan bisnis (hakim memutuskan 

mafqud dengan pertimbangan sendiri).
39

 

Andul Aziz Dahlan menyebutkan salah satu aspek yang dapat dijadikan 

pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara mafqu>d adalah dengan 

memperhatikan teman-teman seumur atau generasi dengan yang bersangkutan. 

Hakim dapat memutus atau memvonis orang yang mafqu>d itu mati atau belum. 

Hakim hendaknya berijtihad kemudian memfonis bahwa orang yang hiang dan 

tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati sesudah berlalunya 

waktu tertentu. Kebanyakan orang tidak hidup melebihi waktu tersebut. Orang 

yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang 

waktu 70 tahun.  

Orang yang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa 

(seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat jatuh dan 

temannya ada yang selamat), maka urang yang hilang harus diselidiki selama 4 

tahun, jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi, 

pendapat ini dipegang oleh ulama hanabilah. Sedangkan apabila kehilangan 

tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti 

pergi berdagang atau merantau) ulama Hanabilah berbeda pendapat yaitu: 

menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan atau diserahkan kepada ijtihad 

hakim. 
40

 

Kitab undang-undang hukum perdata (staatsblad) 1847 no. 23 atau BW 

di pasal 467-471 telah mencantumkan mengenai mafqu>d orang yang hilang. 

                                                             
39 Ibid 
40 Syekh Mahmud al-Mishri., Fiqih Tujuh Madzhab Bandung: Pustaka Setia: . 2016), 234.  
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KUH Perdata tidak menggunakan mafqu>d akan tetapi menggunakan istilah 

orang yang diperkirakan telah meninggal dunia.  

Pasal 467 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi 

meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun atau telah 

lewat waktu 5 tahun sejak berakhir di dapat berita kejelasan tentang keadaan 

orang tersebut tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan 

kepentingannya. Dapat dimohonkan oleh pihak yang mewakili kepentingan 

keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap 

ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu 

panggilan ini adalah dalam waktu 3 bulan. 
41

 

Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan 

dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus 

dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilann ke 

tiga (jangka waktu panggilan adalah 3 bulan). Panggilan tersebut di umumkan 

di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan 

pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah 

dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa 

menetapkan secara umum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak 

hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir 

mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara 

hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan (pasal 

468).  

                                                             
41 Hukum Perdata BW 
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Dalam putusan tersebut juga harus dimuat pertimbangan hakim 

mengenai kemungkinan sebab-sebab yang bersangkutan tidak bisa memenuhi 

panggilan persidangan. Sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi yang 

bersangkutan tidak bisa membaca pengumuman panggilan tersebut, dan hal-hal 

yang berhubungan dengan dugaan tentang kematian. Namun hakim dapat 

menunda pengambilan putusan sampai jangka waktu lima tahun lebih atau 

memerintahkan panggilan lanjutan jika ada pertimbangan lain dianggap perlu 

dan penting untuk diindahkan oleh hakim. Hal ini sangat tergantung 

kebijaksanaan Hakim dalam melihat fakta terhadap kenyataan dalam 

persidangan.  

Masalah berbedaberlaku apabila orang yang pergi meninggalkan tempat 

kediamannya tersebut telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk 

menjadi kuasa atau wakilnya dalam segala urusan dan kepentingan, maka 

jangka waktu yang berlalu adalah sepuluh tahun sesudah keberangkatannya 

atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup dan dalam jangka waktu 

sepuluh tahun tersebut tidak ada tanda-tanda apakah ia masuh hidup atau telah 

wafat. Adapun teknis beracaranya sama dengan mereka yang pergi tanpa 

meninggalkan kuasa apapun. Putusan yang telah diambil oleh pengadilan 

mengenai mafqud tersebut harus diumumkan dalam media surat kabar yang 

sama yang juga digunakan dalam pemanggilan.  
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D. Perkawinan 

1. Definisi Perkawinan 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan
42

. Ia 

adalah salah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah 

berfirman dalam (surat yasin: 36) yang berbunyi:  

                          

  

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasang-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari 

diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.  

 

Dalam surat (Adz-Dzariyat: 49) juga dijelaskan yang berbunnyi:   

               

Artinya:  Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah. 

 

Nikah menurut bahasa adalah al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya 

kumpul. Maka nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang 

artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna 

menyetubuhi isteri. Menurut Rahmat Hakim: bahwa kata nikah berasal 

dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari 

kata kerja (fi‟il madhi)“nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah 
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sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. 

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses 

pernikahan terdapat ijab dan kabul. Selain itu nikah juga bisa diartikan 

sebagai bersetubuh. Adapun menurut syara‟ bahwa nikah adalah akad 

serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling 

memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera 

rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. 
43

 

Para ahli fikih berkata: zawwaj atau nikah adalah akad yang secara 

keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau tazwij. “ akad yang 

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan 

lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.
44

 

Perkawinan menurut Sayuti Tha}li>b, ialah perjanjian suci membentuk 

keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian 

tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan segi perkawinan serta 

menampakkannya kepada masyarakat umum, sedangkan sebutan suci 

dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu 

perkawinan”.Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini 

terutama dilihat dari hukum Islam, yang merupakan keyakinan sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur 

dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan 

yang menghalalkan pergaulan danmembatasi hak dan kewajiban serta 

                                                             
43 Beni Ahmad Soebani, Fiqih Munakahat (Bandung:Pustaka Setia, 2013, 11.  
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bertolong-tolongan antaraseorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

antara keduanyabukan merupakan muhrim”.
45

 

1) Hukum Perkawinan 

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, perkawinan 

merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.
46

 

Menurut Ibn Rusyd; bahwa segolongan fuqaha‟, yakni mayoritas ulama 

berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan zahiriyah 

berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin 

berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk 

sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu 

menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran dirinya.
47

 

Perbedaan pendapat ini kata Ibn Rusyd disebabkan adanya 

penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis 

yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah 

ataukah mungkin mubah. Dalam surat al-Nisa:3 dijelaskan bahwa:  

                                 

     

Artinya: ……Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : 

dua, tiga atau empat. …... 

 

                                                             
45 Ibid.  

 
47Anshori, Abdul Ghorur, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Uii Press, 2011), 20.   
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Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi 

sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk 

yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan 

kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut qiyas mursal. Yakni 

suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan 

ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam madzhab Maliki 

tampak jelas dipegangi.  

Menurut Ulama kontemporer Al-Jaziri mengatakan bahwa 

sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum 

nikah berlaku untuk hukum-hukum syara‟ yang lima, adakalanya wajib, 

haram, makruh, sunnah, dan adakalanya mubah.  

a. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib 

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan 

untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina 

seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi 

orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran 

hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat 

yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan 

perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan 

perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah yang mengatakan 

bahwa: 
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“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka 

sesuatu itu hukumnya wajib juga.”
48

 

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah.   

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan 

untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan 

perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan 

hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur‟an yang disebutkan 

dalam surat An-Nur:32 yang berbunnyi:  

                       

             

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

 

Tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah nabi 

tidak memfaidahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.  

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila 

melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, 
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maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah 

haram. Dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah: 195 dijelaskan bahwa: 

                      

Artinya: ….. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan…….. 

 

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang 

kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain, masalah 

wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak 

dapat kawin dengan orang lain.  

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh.  

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina 

sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai 

keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri 

dengan baik.  

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah. 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tidak khawatir 

akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan 

menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan 

untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga 

kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum 

mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan 
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penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan 

keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai 

keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai 

kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan 

yang kuat. 
49

 

2) Akibat Hukum Perkawinan 

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan 

membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum 

tersebut adalah : 

 

a. Timbulnya hubungan antara suami istri. 

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan 

yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya. 

b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan. 

Suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan 

mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan 

maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan 

perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 

37 Undang –Undang No. 1 Tahun 1974. 

c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak 
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Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya 

hubungan antara orang tua dan anak.Pengaturan selanjutnya terhadap 

hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang–Undang No. 1 

Tahun 1974. 

3) Pembatalan Perkawinan 

a. Definisi Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak 

sah, menganggap tidak pernah ada (Kamus Umum Bahasa 

Indonesia; Badudu - Zain). Jadi pembatalan perkawinan berarti 

menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa 

yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 UU No. 1 

tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat 

dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan 

perkawinan. 

b. Alasan Pembatalan Perkawinan 

Perkawinan dapat dibatalkan, bila: 

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 

hukum (pasal 27 UU No. 1/1974). 

2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 

1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama. 

3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan 

perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 

24 UU No. 01 tahun 1974). 
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4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan 

(pasal 22 UU Perkawinan)
50

 

Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan 

apabila: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 

isteri pria lain yang mafqu>d (hilang); 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami 

lain; 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974; 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 

tidak berhak; 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
51

 

 

E. Kewarisan 

Status hukum kewarisan mafqu>dsecara bahasa kata waratsa asal kata 

kewarisan digunakan dalam Al-Qur‟an. Dalam  Al-Qur‟an dan sunnah 

Rasulullah SAW. hukum kewarisan Islam ditetapkan. Kata waratsa memiliki 

beberapa arti yaitu pertama, mengganti,
52

 seperti yang tercantum dalam surat 

al-Naml:16 yang berbunyi:  
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51 Ibid.  
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Artinya: Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi 

ilmu pengetahuannya.  

 

Kedua, memberi yang tercantum dalam surat al-Zumar: 74 

                                

            

Artinya:  Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang Telah 

memenuhi janji-Nya kepada kami dan Telah (memberi) kepada kami 

tempat Ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam 

syurga di mana saja yang kami kehendaki; Maka syurga Itulah 

sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal" 

 

Ketiga, mewarisi  seperti yang tercantum dalam surat Maryam: 6 

                     

Artinya: Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; 

dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai". 

 

Secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah (tirkah) Allah yang 

menentukan, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagian masing-masing. Menurut Prof. Amin Suma, hukum kewarisan Islam 

yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan 

berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta 

kekayaan pewaris dilaksanakan. Menurut M. Idris Ramulyo, wirasah atau 

hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan 
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dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim 

disebut hukum faraid.
53

 

1. Hukum Kewarisan Islam 

Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai 

langkah awal penerapan hukum tersebut. Asas hukum kewarisan islam 

adalah:  

a. Asas ijbari (paksaan).  

Pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli 

waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga 

yabg dapat menangguhkan pemindahan tersebut. Antara pewaris dan ahli 

waris dalam hal ini “dipaksa” menerima dan membagikan harta warisan 

sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Apabila dalam praktiknya ada 

seorang ahli waris yang merasa lebih cukup daripada pewaris, sehingga 

merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka ia tetap 

berkewajiban menerima harta itu, adapun harta tersebut akan 

disumbangkan atau untuk keperluan yang lain terserah kepada yang 

menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua itu 

diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar 

yang jelas. Pemindahan harta tersebut semata-mata karena kematian 

orang yang memiliki harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya hanya 
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terjadi ketika orang tersebut telah meninggal dunia, dan tidak berlaku bila 

yang memiliki harta masih hidup.
54

 

b. Asas bilateral-individual 

Bilateral kalau dikaitkan dengan sistem keturunan berarti 

kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal 

keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep bilateral bila 

dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat 

menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-

laki maupun perempuan. Pengertian individual adalah harta peninggalan 

pewaris dapat dimiliki secara perorangan kepada ahli warisnya, bukan 

dimiliki secara kolektif,  

Dengan demikian yang dimaksud dengan bilateral individual 

adalah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak 

kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-

masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing. 

Asas ini diketahui dari pengertian yang tersebut dalam nash pada 

kelompok ayat kewarisan inti dalam surat An-Nisa‟ ayat 7, 11, dua belas, 

33 dan 176. Yang intinya dalam ayat tersebut adalah penegasan bahwa 

laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari 

pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.  

c. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan keluarga.  
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Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar 

luas, bukan hanya pada tarap anak yang berhak mendapat harta warisan, 

tetapi suami, isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu kebawah, 

orang tua terus ke atas, dan keturunan saudara-saudara sama-sama 

tercakup. Namun demikian, penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada 

kelompok keluarga baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan 

keturunan (nasab) yang sah. Dari sekian perluasasn mewarisi dan 

diwarisi, di antara mereka diadakan ukuran kedekatan yang akan 

menentukan masing-masing. Ukuran tersebut berdasarkan kedekatan 

hubungan kekeluargaan, kedekatan hubungan kekeluargaan 

mempengaruhi garis keutamaan yang mengakibatkan perbedaan jumlah 

bagian masing-masing ahli waris.  

d. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian.  

Asas persamaan dalam hukum waris islam adalah persamaan 

dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya, persamaan itu 

dilihat dari jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris. Antara laki-laki 

dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibu 

bapak dan kerabatnya, demikian pula antara orang dewasa dengan anak-

anak. Perbedaan antara ahli waris terletak pada porsi bagian yang telah 

ditetapkan dalam al-Qur‟an dan Sunah. Perbedaan ini disesuaikan dengan 

perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-

laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan, sebab secara 

umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk keperluan 
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perempuan. Di samping itu laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu 

kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya. 

Sedangkan anak mendapat bagian lebih banyak daripada orang tua, sebab 

anak memikul kewajiban sebagai pelanjut orang tua untuk meneruskan 

kehendak, kebutuhan, dan eksistensi keluarga. 
55

 

2. Mafqud dan kewarisan dalam surat yusuf ayat 72 

                       

Artinya:   Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan 

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya. . 

 

                    

   

 

Artinya:  Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang Telah kami 

binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; 

Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) 

sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan kami adalah 

Pewaris(nya)[1129]. 

 

Muhammad Toha Abdul „Ula Kholifah mengatakan bahwa berkaitan 

dengan kewarisan, mafqu>ditu mempunyai  sisi. Pertama, dari sisi harta 

pribadinya. Kedua, dari sisi harta orang lain. Dan sisi harta pribadinya ia 

dianggap hidup dan oleh karena itu harta pribadinya belum bisa diwarisi 

oleh ahli warisnya sampai ada kejelasan status mafqu>d  bersangkutan, 

apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Sedangkan, dari sisi harta orang 
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lain, dia dianggap telah wafat sehingga dengan demikian dia tidak lagi 

sebagai ahli waris.  

Pendapat senada dikemukakan juga oleh Wahbah Az-Zuhaily yang 

mengatakan bahwa dari sisi harta pribadi mafqud, para imam madhab telah 

sepakat bagwa ia dianggap masih hidup, sehingga hartanya belum bisa 

dibagi pada ahli warisnya, sampai ada kejelasan berdasarkan putusan hakim 

mafqud tersebut dinyatakan telah wafat. Sedangkan dari sisi harta orang lain 

mayoritas ulama‟ Hanafiyah berpendapat bahwa mafqu>d  tidak mempunyai 

hak-hak positif seperti halnya waris dan wasiat, sedangkan ulama‟ 

Malikiyah, Syafi‟iyah, Hambaliyah, Zahiriyah dan Syi‟ah Imamiyyah 

menyatakan bahwa mafqu>d itu berhak mendapat waris dari orang lain, tetapi 

tidak mewariskan. 

Teknis pembagian waris mafqu>d (jika dia adalah ahli waris) dapat dilakukan 

dengan dua cara: 

1. Mafqu>d dianggap masih hidup: bagiannya ditunda sementara sampai ada 

kejelasan statusnya. 

2. Mafqu>d dianggap sudah wafat. Bukan sebagai ahli waris, menurut 

wahbah az zuhaily   

Dengan  dua cara tersebut maka dapat diperhatikan keberadaan ahli waris 

lainnya yaitu:  

1. Terdapat ahli waris yang bagiannya tetap sama dalam dua keadaan di 

atas, yakni baik mafqu>dbersangkutan masih hidup ataupun sudah wafat, 

maka kepadanya diberikan bagian secara penuh. 
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2. Terhadap ahli waris yang bagiannya berubah dalam salah satu dari dua 

keadaan dimaksud, maka kepadanya diberikan bagian yang lebih kecil, 

sedangkan sisanya sementara ditunda sampai ada kejelasan status mafqu>d 

jika mafqu>dbersangkutan ternyata benar-benar masih hidup, maka ia 

mengambil bagian yang sementara ditunda itu. sebaliknya, jika ternyata 

mafqu>d tersebut benar-benar telah wafat, maka bagian yang sementara 

ditunda itu diberikan pada ahli waris yang berhak menerimanya. 

Terdapat ahli waris yang belum jelas status kewarisannya, artinya 

ia berhak mewaris dalam satu cara tetapi tidak berhak mewaris dalam 

cara yang lain, maka di sini wajib ditunda bagiannya sampai jelas status 

mafqu>d56 

3. Status Hukum Perkawinan Mafqu>d 

Persoalan mafqu>dnya suami yang tidak diketahui ke mana perginya 

dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan 

kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan 

sesuatu untuk menjadi nafkah istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini terjadi 

perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kebolehan istri 

mengajukan pilihan untuk meminta fasakh nikah. 

Setelah membahas mafqu>ddari segi pengertian, maka di bawah ini 

penulis akan membahas mengenai status hukum istri dari suami yang 

mafqu>d. Hal ini mengenai apa yang boleh dilakukan istri jika suaminya 

hilang tanpa ada kabar beritanya. Para Ulama berbeda pendapat dalam 
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masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa seorang istri yang 

ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut 

cerai. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah dan Syafi‟iyah. Mereka 

berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung 

hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau 

telah menceraikannya.
5
 

Mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan 

menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan 

dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini 

berdasarkan kaidah istishab, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak 

semula, sampai ada dalil yang menunjukan hukum lain.  

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum 

islam menetapkan bahwa: Isteri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan; 

harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan; hak-hak orang yang hilang 

tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan. Ketidakbolehan ketiga hal tersebut 

di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, 

yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. 

Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih 

hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang 

berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah 

hakim. 
57

 

                                                             
57Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis 
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Yang menjadi persoalan sekarang, samapi kapankah tenggang 

waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang 

hilang tersebut masih dalamkeadaan hidup atau sudah mati.  

Untuk menjawab hal ini para ahli hukum tidak ada persesuaian 

pendapat, yang pada akhirnya kondisi ini melahirkan beberapa pendapat 

(Muhammad Ali as-Shabuni, yaitu sebagai berikut: 

a. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-

teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah mati (pendapat ini 

dipegang oleh ulama Hanafiyah), sedangkan apabila diukur dengan 

jangka waktu Imam Abu Hanifah mengemukakan harus terlewati waktu 

90 tahun. 

b. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah 

terlewati tenggang waktu 70 tahun. Pendapat ini didasarkan kepada hadis 

yang artinya berbunnyi sebagai berikut “umur umatku antara enam 

puluh dan tujuh puluh tahun”(pendapat ulama Malikiyah).  

c. Orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti 

waktu peperangan, tenggelam waktu pelayara pesawat udara jatuh dan 

temannya ada yang selamat), maka orang yang hilang tersebut harus 

diselidiki selama empat tahun, jika tidak ada kabar beritanya sudah dapat 

dibagi, pendapat ini dipegang oleh ulama Hanabilah. Sedangkan apabila 

kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa 

kematian (seperti pergi berdagang atau merantau), ulama Hanabilah 
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berbeda pendapat, yaitu: menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan, 

diserahkan kepada ijtihad Hakim.
58

 

Kadang-kadang bisa juga ditetapkan sebagai orang yang masih hidup 

berdasarkan asalnya, hingga benar-benar tampak dugaan yang sebaliknya 

(yakni benar-benar sudah mati). Yang demikian itu berdasarkan ucapan Ali 

bin Abi Thalib r.a. tentang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui 

rimbanya. Ali berkata: “Dia adalah seorang istri yang tengah diuji, maka 

hendaknya dia bersabar, dan tidak halal untuk dinikahi hingga ia 

mendapatkan berita yang meyakinkan akan kematian suaminya. 
59

 

Batas waktu: Menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Shafi‟i,dan 

Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa orang yang hilang diputuskan 

kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada seorang pun dari kawan 

sebayanya masih hidup. Secara pasti waktu tersebut tidak dapat ditentukan, 

oleh karenanya diserahkan kepada ijtihad hakim sendiri.  

Imam Malik berdasarkan kepada atsar dari Kholifah Umar r.a. 

menetapkan waktu yang diperbolehkan pada hakimmemberi putusan 

kematian akibat perang dan hilang adalah empat tahun. Abdul Malik Ibnul 

Majisyun menetapkan orang hilang tersebut mencapai umur 90 tahun 

beserta umur sewaktu kepergiannya, karena menurut kebiasaan seseorang 

tidak akan mencapai umur melebihi dari 89 tahun. Ibnu Abdul Hakam 
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59 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris dalam Islam (Depok: PT. Palapa Alta Utama, 

2013), 176-177.  
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menetapkan supaya orang yang hilang ditunggu sampai genap 70 tahun 

dengan umur sewaktu bepergiannya. 
60

 

4. Status Hukum Kewarisan Mafqu>d 

Tentang kewarisan orang yang hilang hanya terdapat dua 

kemungkinan, yaitu:  

a. Apabila yang hilang tersebut menghijab atau menghalangi ahli waris 

yang lainnya secara “hijab hirman”, maka pembagian harta warisan 

harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang hilang tersebut 

pasti. Misalnya: seseorang meninggal dunia dan meninggalkan satu orang 

saudara laki-laki kandung, seorang saudara perempuan kandung dan 

seorang anak laki-laki yang hilang. 

b. Apabila tidak menghijab ahli waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk 

mewarisi bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang 

pembagiannya dapat diberikan bagiannya terlebih dahulu (secara 

sempurna), sedangkan jika bagiannya tidak sama andainya orang yang 

hilang tersebut dalam keadaan hidup atau mati, maka kepadanya 

diberikan bagian yang terkecil, sedangkan bagi ahli waris yang 

bagiannya tergantung kepada kematian orang yang hilang, maka 

bagiannya ditangguhkan.
61

 

5. Hak Waris Orang Hilang dalam Perspektif Hukum Islam 

Kewarisan merupakan himpunan peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah 
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meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.
62

 Mengenai 

orang hilang (mafqu>d) yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui 

hidup-matinya, membuat masyarakat mencari keadilan ke Pengadilan 

Agama untuk mendapatkan ketetapan bahwa si mafqu>d meninggal dunia 

secara hukum. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena permasalahan 

hak waris mafqu>d menjadi kendala dalam proses pembagian harta warisan, 

yang mana status si mafqu>dtersebut tidak bisa diidentifikasi dengan jelas 

apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Persoalan ini menjadi 

rumit karena, peraturannya secara rinci tidak terkodifikasi dalam peraturan 

yang berlaku baik, dalam al-Quran, hadis maupun dalam undang-undang 

yang berlaku. Dapatkah hak waris mafqu>dtersebut diperoleh sehingga perlu 

dilakukan pembahasan tentang hak waris mafqu>d. Hak waris adalah hak atas 

harta warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia. 

Pemilik hak waris sering disebut sebaggai ahli waris. Dalam hukum 

kewarisan ada unsur-unsur yang memungkinkan peralihan harta 

peninggalan seseorang berlangsung sebagaimana mestinya. Unsur tersebut 

adalah pewaris, harta warisan dan ahli waris. Adapun yang menyebabkan 

seseorang menjadi ahli waris adalah karena hubungan darah dan hubungan 

kekerabatan atau hubungan nasab, dan hubungan perkawinan. 

Dalam faraid dinyatakan, apabila seseorang wafat dan mempunyai 

ahli waris, dan diantara ahli warisnya ada yang hilang dan tidak dikenal lagi 

rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya ada dua keadaan: 

                                                             
62Yazhayuadevi. Hak Waris Bagi Orang Yang Hilang.http://yazhayuadevi.blogspot.com, 
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1) Ahli waris yang hilang tersebut sebagai penghalang bagi ahli waris 

lainnya.
63

 Yakni termasuk ashabah tanpa ada satupun ashhabul furudh 

yang berhak untuk mendapat bagian. 

2) Ahli waris yang hilang tersebut bukan sebagai penghalang bagi ahli waris 

lainnya, bahkan ia sama berhak untuk mendapatkan warisan sesuai 

dengan bagian atau fardh-nya (yakni termasuk ashhabul furudh). 

Pada keadaan pertama: seluruh harta warisan peninggalan pewaris 

dibekukan, yakni tidak diberikan kepada ahli waris, untuk sementara hingga 

ahli waris yang hilang tersebut muncul atau diketahui hidup dan tempatnya. 

Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak 

untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila 

ternyata hakim telah menetapkannya sebagai orang yang telah mati, maka 

harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-

masing mendapatkan sesuai dengan bagian atau fardh-nya. Sedangkan pada 

keadaan kedua, ahli waris yang ada berhak untuk menerima bagian yang 

paling sedikit di antara dua keadaan (yakni keadaan hidup dan matinya) 

orang yang hilang. 

Bila ahli waris yang ada, siapa saja di antara mereka yang dalam dua 

keadaan orang yang hilang tadi sama bagian hak warisnya, hendaknya ia 

diberi hak waris secara sempurna. Namun, bagi ahli waris yang berbeda 

bagian hak warisnya di antara dua keadaan ahli waris yang hilang tadi, maka 

mereka diberi lebih sedikit di antara kedua keadaan tadi. Namun, bagi siapa 
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saja yang tidak berhak untuk mendapatkan waris dalam dua keadaan orang 

yang hilang, dengan sendirinya tidak berhak untuk mendapatkan harta waris 

sedikit pun. 

Muhammad Abul ‟Ula Kholifah mengatakan bahwa ada suatu 

prinsip dalam pembagian warisan mafqu>d yaitu jika dikaitan dengan harta 

pribadinya, dia dianggap sebagai hidup sampai diketahui atau dinyatakan 

kematiannya. Jika dikaitkan dengan harta orang lain, dia dianggap wafat, 

sehingga dengan demikian dia tidak termasuk ahli waris, sampai ada 

kejelasan statusnya, sudah wafatkah dia atau masih hidup. Atas dasar 

prinsip tersebut, maka teknis pembagian waris mafqu>d harus ditempuh 

melalui dua cara, yaitu: 

1.  Mafqu>d dianggap masih hidup, sehingga bagiannya sementara ditunda 

sampai ada kejelasan statusnya. 

2. Mafqu>ddianggap sudah wafat, sehingga dengan demikian dia bukan 

sebagai ahli waris. Karena demikian adanya, maka perlu diperhatikan 

keberadaan ahli waris lainnya, yaitu: 

a) Terhadap ahli waris yang bagiannya tetap sama dalam dua keadaan 

tersebut, yakni baik mafqu>d bersangkutan masih hidup ataupun sudah 

wafat, maka kepadanya diberikan bagian secara penuh. 

b) Terhadap ahli waris yang bagiannya berubah dalam salah satu dari dua 

keadaan dimaksud, maka kepadanya diberikan bagian yang lebih 

kecil, sedangkan sisanya sementara ditunda sampai ada kejelasan 

status mafqu>d Jika mafqu>d bersangkutan ternyata benar-benar masih 
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hidup, maka ia mengambil bagian yang sementara ditunda itu. 

Sebaliknya, jika ternyata mafqu>d tersebut benar-benar telah wafat, 

maka bagian yang sementara ditunda itu diberikan kepada ahli waris 

yang berhak menerimanya. 

Terhadap ahli waris yang belum jelas status kewarisannya, artinya 

ia berhak mewaris dalam satu cara, tetapi tidak berhak mewaris dalam 

cara yang lain, maka di sini wajib ditunda bagiannya sampai jelas status 

mafqu>dPendapat yang sama dikemukakan juga oleh Wahbah az-Zuhaily 

yang menyatakan bahwa teknis pembagian kewarisan mafqu>d itu adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika dia sebagai ahli waris tunggal,tidak ada ahli waris lain selain 

dirinya sendiri, maka kewarisan itu ditunda pembagiannya. 

2) Jika bersama mafqu>d itu ada ahli waris lain, maka teknis 

pembagiannya dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Cara pertama, mafqu>d dianggap sebagai masih hidup. 

2. Cara kedua, mafqu>d dianggap sebagai sudah wafat. 

Kemudian kedua asal masalah dari pembagian tersebut 

disatukan dalam satu pembagian. Hasilnya, diberikan kepada para ahli 

waris yang berhak menerimanya, dengan ketentuan: 

1.  Kepada ahli waris yang memperoleh bagian samabesar dalam dua 

keadaan tersebut, diberikan bagiannya secara penuh. 

2.  Kepada ahli waris yang memperoleh bagian berbeda dalam dua 

keadaan tersebut, diberikan bagian yang lebih kecil, dan sisanya 
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sementara ditunda sampai ada kejelasan status mafqud. Jika 

mafqud itu ternyata masih hidup, maka sisa bagian yang sementara 

ditunda itu menjadi haknya. 

Ada perbedaan pendapat menurut para ulama mengenai apa yang 

harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang harus dilakukan oleh 

istrinya, dalam masalah ini ada empat alternative yaitu: 

a) Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya maupun dari 

segi istrinya. Dengan demikian, maka istrinya masih tetap sebagai 

istrinya dan hartanya masih tetap sebagai miliknya, sampai ada berita 

yang mengabarkan tentang dirinya.  

b) Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya maupun dari 

segi istrinya. Dengan demikian, istrinya keluar dari ikatan nikah 

dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya.  

c) Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya dan sudah mati mengenai 

istrinya.  

d) Ia dianggap masih hidup mengenai istrinya dan sudah mati mengenai 

hartanya. 
64

 

 

F. Hak Waris Bagi Orang Yang Hilang 

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah 

aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan 

untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam 
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ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan 

kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Kalau seseorang hilang, tidak 

ketahuan kemana perginya, padahal ia ada meninggalkan harta atau didalam 

masa hilangnya ada seorang keluarganya mati dan ia dapat warisan. 

Ada ulama berkata, bahwa hartanya sendiri, dan harta yang ia dapat 

warisan itu tidak boleh diapa-apakan hingga lewat 90 tahun, barulah boleh 

dibagikan kepada warisnya. Ada yang mewajibkan menunggu hingga masa 

yang orang-orang sebaya dengannya meninggal. Ada yang berpendapat bahwa 

hartanya itu diserahkan kepada baitulmal buat dijaga dan ditarik hasilnya, 

dikeluarkan belanja-belanja yang perlu dan pantas seperti gaji pengurus, zakat, 

belanja orang-orang yang ada dalam tanggungannya dan sebagainya sambil 

dijalankan ikhtiar buat mencari tahu halnya dengan apa-apa daya upaya yang 

pantas. 

Sesudah dirasa ikhtiar puas, maka boleh qodhi, Imam atau membagikan 

2/3 dari hartanya kepada waris-warisnya dan 1/3 lagi tetap disimpan dalam 

baitul mal hingga kira-kira orang itu sampai umur pada galibnya mesti mati, 

barulah 1/3 itu lagi dibagikan kepada ahli warisnya yang masih ada pada waktu 

itu; dan kalau ahli warisnya tidak ada sama sekali maka dibagikan kepada ulul 

arhaamnya( keluarganya). Alasan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan 

mafqu>dnya seseorang : 

1.Tidak ada kabar beritanya dan keluarga tidak tahu dimana keberadaannya, 

sudah diusahakan mencari tahu dimana orang mafqu>dberada. 
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2. Menurut aturan Islam, keberadaan kabar berita orang mafqu>d ditunggu 4-5 

tahun. 

3. Jika lewat dari waktu tersebut, maka bisa mengajukan ke Pengadilan Agama 

untuk menetapkan orang mafqu>d tersebut mati secara hukumi (hukum). 

4. Keluarga sudah berusaha untuk mencari informasi keberadaannya serta bisa 

mengumumkannya melalui media elektronik/cetak/pihak berwajib. 

Dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan 

bagi yang mafqu>d adalah: 

a.  Bukti-bukti berupa keterangan dari keluarga, media cetak, elektronik, dan 

pihak berwajib bahwa orang mafqu>d sudah diusahakan mencari 

keberadaannya. 

b. Tenggang waktu menunggu sudah sangat lama. 

c.  Ada perbuatan hukum yang harus segera keluarga selesaikan, dan perbuatan 

hukum tersebut menyangkut hak dan kewajiban orang mafqu>dserta 

keluarganya. 

Oleh karena permohonan agar seseorang dinyatakan sebagai dalam 

keadaan mafqu>d secara jelas menjadi yurisdiksi voluntair pengadilan agama, 

maka praktek caranya berlaku sepenuhnya ketentuan mengenai perkara 

volunter, antara lain: 

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh 

pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan 

Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. 
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2. Pemohon yang tidak dapat menulis dapat mengajukan permohonannya 

secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama yang akan menyuruh 

mencatat permohonan tersebut. 

3. Landasan hukum dan psristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup 

memuat dan menjelaskan hubungan hukum (rechtsver houding) antara diri 

pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan 

dengan hal itu, fondamentum petendi atau posita permohonan pada 

prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi 

alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa 

yang dihadapi pemohon. 

4. Petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. 

Ia harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian 

kepentingan pemohon, dengan acuan: 

a. isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif. 

b.  petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai 

pemohon. 

c. idak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung 

hukum). 

d. petitum harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki 

pemohon untuk ditetapkan pengadilan agama kepadanya. 

e. petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono. 

Dari berbagai pandangan mengenai hak waris bagi mafqu>d yang sudah 

dipaparkan sebelumnya, maka untuk memenuhi hak waris bagi mafqu>dperlu 
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ketegasan dari pemerintah. Mafqu>d yang belum dapat diketahui 

keberadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal tetap harus 

dipenuhi haknya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah 

jenis penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menggambarkan gejala-

gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan 

yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh 

penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.
65

 

 Penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin.
66

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
67

 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu 

dengan cara penelitian kepustakaan (library research). yaitu penelitian dengan 

menggunakan upaya pencarian dokumen atau kepustakaan yang berdasarkan 
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kitab, buku, dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan 

dengan tesis ini.
68

 Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan 

dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber 

data yang akan diolah.Dalam konteks ini penulis lakukan untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan, untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan 

diperoleh teori-teori hukum, dalil, prinsip, gagasan, dan pendapat yang telah 

dikemukakan oleh para ahli terdahulu yang dapat digunakan untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. 

 

C. Objek Penelitian  

Objek penelitian di sini adalah penjelasan tentang status hukum 

perkawinan dan kewarisan mafqu>d orang yang hilang) perspektif Imam al-

Shafi‟i dalam kitab al-Umm 

 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan data penelitian adalah: 

a. Sumber Data Primer  

1) Kitab al-Ummkarya Imam Al-Shafi’i 

2) KUH Perdata (BW) 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder ini diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu 
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berupa dokumentasi buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan 

tesis ini. 

 

E. Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data 

yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitik.Deskriptif 

berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu 

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian 

terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan 

mengenai halnya.
69

Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara 

menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian 

diperoleh kesimpulan.
70

Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk 

melakukan analisa terhadap putusan tentang status hukum perkawinan dan 

kewarisan mafqu>d. Untuk mempertajam analisis, metode content analysis 

(analisis isi) juga penulis gunakan.Content analysis (analisis isi) digunakan 

melalui proses mengkaji data yang diteliti.
71

 

 Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di 

mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan 
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kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan 

kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan 

statistik.
72

Untuk mempertajam analisis, metode content analysis (analisis isi) 

juga penulis gunakan. Content analysis (analisis isi) digunakan melalui proses 

mengkaji data yang diteliti.
73

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara 

runtut diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini 

penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 bab, yang masing-masing bab terdiri 

dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika ini 

menguraikan secara garis besar apa yang termaktub dalam setiap bab. 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dirancang untuk di uraikan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi tesis secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian. 

 

Bab II, Landasan Teori. Dalam bab ini penulis kemukakan perihal 

meliputi pengertian dan ketentuan hukum Islam tentang warisan orang yang 

hilang, pengertian perkawinan, asas-asas hukum kewarisan Islam, harta 

warisan orang yang hilang, dan beberapa pendapat ulama‟ tentang warisan 
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orang yang hilang. 

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode 

penelitian yang digunakan, diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan sistematika pembahasan. 

Bab IV, Biografi Imam al-Shafi’i.  

Bab V, Pembahasan.Merupakan bab yang membahas analisis tentang 

status perkawinan mafqu>d dalam hukum Islam dan perdata, status kewarisan 

mafqu>d dalam hukum Islam dan perdata serta analisis putusan Hakim terhadap 

kasus perkawinan dan kewarisan mafqu>d. 

Bab VI, Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab VI. Bab ini dimaksud untuk memudahkan 

pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

BIOGRAFI IMA<M AL-SHA<FI’I< 

 

A. Biografi Imam al-Sha>fi>’i.   

1. Nasab dari Pihak Bapak dan ibu 

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsrnan bin 

Syafi‟ bin Sa‟ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin 

Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah 

bertemu pada Abdu Manaf bin Qusha. 

Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali 

bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mcngetahui 

Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan 

Imam‟al-Sha>fi>’i.
74

 

2. Kelahiran dan Garis Keturunan.  

Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin 

Shafi‟ bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib 

bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka‟ab bin Lu‟ai bin 

Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu > Abdillah.Tidak ada perbedaan 

pendapat di kalangan para ahli bahwa Al-Shafi’iadalah orang Quraisy dari 

kalangan Bani Muthalib.Al-Shafi’ilahir pada zaman Dinasti Bani 

Abbas.Tepatnya pada zaman kekuasaan Abu > Ja‟far al-Manshur (137-159 

H/754-774 M), Dia adalah anak dari paman Rasulullah Saw dengan garis 
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keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi 

Manaf. 

Rasulullah berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, 

sedangkan Imam Al-Shafi’iberasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi 

Manaf. Nabi Saw.bersabda:  

75إهما بنى املطلب وبنى ها شمش ىء واحد
 

“Sesungguhnya keturunan Al-Muthalib dan keturunan Hasyim adalah 

satu.” (H.R.Al-Bukha>ri).  

 

Imam Nawawi berkata, “ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Al-

Shafi’iadalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan 

mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada diri Imam 

al-Sha>fi>’i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di 

antaranya: nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu 

nasab dan satu keturunan yang sangat baik. Semua ini merupakan kemuliaan 

paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.Oleh karena itu, Imam Al-

Shafi’i iselain tempat kelahirannya mulia, dia juga terlahir dari nasab yang 

mulia. Dia di lahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh besar di tanah suci 

Makkah. 

Kelahirannya dan pertumbuhannya: tempat lahir Imam Al-

Shafi’isebagaimana di katakana oleh al-Zahabi adalah di Gaza. Ayahnya 

meninggal dalam usia muda, hingga Muhammad bin Idris Al-

Shafi’imenjadi yatim dalam asuhan ibunya. Karena ibunya khawatir 
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terlantar, maka Al-Shafi’iakhirnya di ajak ibunya pindah ke kampung 

halaman ibunya di Makkah supaya dia dapat tumbuh di sana. Pada waktu 

pindah itu, Al-Shafi’ibaru berumur dua tahun.Tampaknya, langkah ini di 

ambil oleh ibunya demi kepentingan Al-Shafi’isendiri.Sebab, untuk 

memelihara nasabnyaAl-Shafi’iharus dekat dengan induk keluarganya, di 

Makkah. Al-Shafi’imenceritakan bahwa ibunya berkata, “ Engkau harus 

bergabung dengan keluargamu agar menjadi seperti mereka,” lagi pula, di 

kota itu ia akan mendapatkan pendidikan karena di sana terdapat banyak 

ulama dalam berbagai bidang.  

Setelah berada di Makkah, kondisi serba kekurangan masih tetap 

menyertai kehidupan Al-Shafi’i. Ibunya yang menjanda itu tidak dapat 

berbuat banyak kecuali mengandalkan santunan terbatas yang diperoleh 

sebagai anggota keluarga Muthalib. Akan tetapi, keadaan ini tidak 

menghalangi keberhasilannya yang gemilang dalam pendidikan.  

Al-Ulaimi berkata,” Abu > Abdillah al-Sha>fi>’i adalah seorang imam 

yang agung ilmuwan yang dermawan, salah satu imam mujtahid dunia, 

pemegang pilar utama dalam Islam dan imannya Ahli Sunnah wal Jama‟ah.  

Jalur nasabnya bertemu dengan kakek orang yang memberi syafaat 

di hari Kiamat, yaitu Rasulullah SAW.Kakek Al-Shafi’iyang bernama al-

Saib adalah pemegang bendera Bani Hasyim pada saat perang Badar yang 

berhasil ditawan, kemudian dia menebus dirinya sendiri dan akhirnya 

memeluk agama Islam.” Anaknya Al-Shafi’i termasuk sahabat kecil, karena 

sempat bertemu  dengan Rasulullah pada usia remajanya.   
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Berdasarkan pendapat yang paling shahih Imam Al-Shafi’idilahirkan 

di Gaza yang termasuk daerah Syam pada tahun 159 Hijriyah pada tahun di 

mana Imam Hanifah An-Nu‟man meninggal. 

Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa hari kelahiran Imam al-

Sha>fi>’i adalah hari Imam Hanifah meninggal.Ada pendapat yang 

mengatakan bahwa Imam Al-Shafi’ilahir di Asqalan, dan ada pula yang 

mengatakan di Yaman, lalu dia tumbuh dan berkembang di Makkah. 

Ibn Hajar mengatakan bahwa dalam silsilah Al-Shafi’iini terdapat 

empat orang sahabat yaitu, „Abd Yazid, „Ubaid, Al-Sa‟ib, dan Syafi‟. 

Hubungan yang sejak zaman jahiliyah terjalin erat antara Bani 

Hasyim dan Bani Muthalib terus terpelihara dengan baik setelah 

Muhammad dibangkitkan menjadi Rasul.Kedua keluarga ini memberikan 

pembelaan bagi beliau dalam menghadapi permusuhan kaum Quraisy di 

Makkah.Begitu juga dua keluarga lainnya dari keturunan “Abd Manaf, yaitu 

Banu Naufal dan Banu „Abd Syams.
76

 

Di Makkah ini dia mulai menimba ilmu.Setelah itu, dia pindah ke 

Madinah, ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir.Dia tiba di 

Mesir pada tahun 199 Hijriyah. Sedangkan menurut sumber lain, dia tiba di 

Mesir pada tahun 201 Hijriyah dan menetap di sana sampai akhir hayatnya.  

Sifat-sifatnya adalah sebagaimana di sebutkan Abu > Nu‟aim dengan 

sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia berkata,” Imam Al-Shafi’iitu 

berbadan tinggi, gagah, berdarah bangsawan dan berjiwa besar. Sedang 
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menurut al-Za‟farani mengatakan bahwa Imam al-Sha>fi>’i adalah seorang 

yang berwajah simpatik dan ringan tangan. 

Al-Muzni berkata, ”Aku belum pernah melihat seseorang yang 

wajahnya lebih tampan melebihi Imam al-Sha>fi>’i. ketika dia memegang 

jenggotnya, maka aku melihat bahwa tidak ada orang yang lebih bagus dari 

cara dia memegangnya.  

Ketika Al-Shafi’imencapai usia 9 tahun, Abu > Ja‟far al-Mansyur di 

gantikan oleh Muhammad al-Mahdi (159-169 H/ 775-785 M). Dan pada 

masa-Al-Shafi’iberusia dewasa, yakni 19 tahun, Muhammad al-Mahdi 

diganti oleh Musa al-Mahdi (169-170 H/785-786 M). Ia berkuasa hanya satu 

tahun. Kemudian, ia di gantikan oleh Harun ar-Rasyid berusia 20 tahun. 

Harun ar-Rasyid di gantikan oleh al-Amin (194-198 H/809-813 M), dan 

Amin di gantikan oleh al-Makmun (198-218 H/813-833 M). 

3. Istri Imam Syafi’iserta Kelebihan Imam Syafi’i 

Ia menikah dengan Hamidah binti Nafi‟ bin Unaisah bin Amru bin 

Utsman bin Affan. Nafi‟ seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin 

Affan (sahabat dan khalifah yang kedua). Dari pernikahannya, ia mendapat 

tiga orang anak, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.  

1. Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang 

setara dengan Al Hakam bin Abdul Muthalib. Rasul SAW bersabda, „ 

 

“Hanya saja Bani Hasyim dan Bani Muthalib sama.”  

https://azzein.files.wordpress.com/2014/05/gambar-hal-5.jpg


66 
 

 

2. Kekuatan menghafal Al Qur„an dan kedalaman pemahaman antara yang 

wajib dan sunah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia 

miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya. 

  Kedalaman ilmu tentang Sunnah, ia dapat membedakan antara 

Sunnah yazig shahih dan yang dha Sena ketinggian ilmunya dalam hal 

ushul, mursal, maushul, sena perbedaan antara lafazh yang umum dan yang 

khusus.
77

 

 Imam Ahmad bin Hambal berkata, ahli hadits (ashabul hadits) yang 

dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu 

dengan Imam Al-Shafi’iIa adalah manusia yang paling memahami kitab 

Allah Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul SAW,serta sangat peduli terhadap 

hadits beliau.” 

Karabisy‟ berkata, “Imam Al-Shafi’Iadalah rahmat bagi umat 

Muhammad shallallahu „aIaihi wasallam.” 

Dubaisan‟ berkata, “Saya pemah bersama Ahmad bin Hambal di 

Masjid Jami‟ yang berada di kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, 

kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya, „Bagaimana 

pendapatmu tentang Al-Shafi’i. Dia mengatakan, „Seperti apa yang saya 

katakan bahwa ia memulai dengan Kitab (Al Qur„an), Sunnah dan Ittifaq. 

Kami dan orang-orang terdahulu sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab 

dan Sunnah, hingga kami mendengar dari Imam Syafi‟i tentang Kitab, 

Sunnah dan Ijma‟.”Humaidi berkata, “Kami pemah ingin mendebat 
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pengikut rasionalis (aliran yang mengedepankan rasio dalam segala urusan), 

tetapi kami tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkarmya. Lalu 

Imam Al-Shafi’i datang kepada kami, sehingga kami dapat memenangkan 

perdebatan.” 

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Saya tidak pernah melihat 

seseorang yang lebih fakih terhadap Kitab Allah daripada pemuda Quraisy 

ini, ia adalah Muhammad bin Idris al-Sha>fi>’i” 

Ibnu Rahawaih pernah ditanya, “Menurut pendapatmu, 

bagaimanakah Imam Al-Shafi’idapat menguasai kitab ini dalam usia yang 

masih belia?” Ia menjawab, “Allah Subhanahu wa Ta „ala mempercepat 

akalnya karena mnumya yang pendek.” 

Rabi‟i berkata, “Kami pemah duduk di majelis Al-Shafi’isetelah 

beliau meninggal dunia di Basir, tiba- tiba datang kepada kami seorang Arab 

badui. Ia mengucapkan salam lalu bertanya, „Di manakah bulan dan 

matahari majelis ini?‟ Kami menjawab, „Beliau telah wafat‟. Tiba-tiba ia 

menangis lalu berkata, „Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni 

dosa-dosanya. Sungguh beliau telah menyingkap hujjah yang tertutup, telah 

merubah wajah orang-orang yang ingkar dan juga telah membuka kedok 

mereka,serta telah membuka pintu kebodohan dengan 

penjelasannya‟.Kemudian Arab badui itu beranjak pergi.”
78
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4. Guru dan Murid Imam Al-Shafi’i 

Imam Al-Shafi’iberguru kepada Imam Malik di Kufah, ia berguru 

kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang beraliran Hanafi yang 

telah membantunya melepaskan diri dari tuduhan konspirasi politik dengan 

ahl al-Bayt.Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah 

(Hadis), dan Abu Hanifah adalah puncak Madrasah Kufah (Ra‟y).dengan 

demikian, Imam Al-Shafi’i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran 

Kufah dengan Madinah.  

Disamping itu, Imam Al-Shafi’iberguru kepada beberapa ulama 

yang tinggal di Yaman, Makkah dan Kufah. Di antara ulama Yaman yang di 

jadikan guru Imam Al-Shafi’iadalah:  

a. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang 

bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah maula (budak) Bani 

Makhzum.  

b. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah 

seorang yang terkenal ke-tsiqah-annya (jujur dan adil).  

c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.  

d. Malik bin Anas. Sha>fi>’i pernah membaca kitab Al-Muwaththa‟ kepada 

Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia 

menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan 

dengan tahun 795 M.  

e. Waki‟ bin Jarrah bin Malih al-Kufi.  

f. Hammad bin Usamah al-Hasyimi al-Kufi.  
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g. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Bashri.
79

 

Selama tinggal di Makkah, Imam Al-Shafi’ibelajar kepada guru 

terkemuka. Di antara ulama Makkah yang menjadi guru Imam al-Sha>fi>’i 

adalah:  

a. Ibrahim Ibn Sa‟ad al-Anshari.  

b. „Abd al-Aziz Ibn Muhammad al-Dahrawardi Ibrahim Ibn Abi Yahya al-

Aslami.  

c. Muhammad Ibn Sa‟id Ibn Abi Fudaik.  

d. „Abd Allah Ibn Nafi‟.  

Jumlah murid Imam Al-Shafi’imencapai 165 orang.Diantaranya: al-

Za‟farani al-Kurabisyi, Abu > Tsaur, Ibn Hanbal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi‟ 

al-Muradi di Mesir dan Abu > „Ubaiid al-Qasim Ibn Salam al-Luqawi di 

Irak.
80

 Oleh karena itu ketika Imam Al-Shafi’imeninggal dunia, umat 

Islam dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Ia dimakamkan di 

Kairo, Mesir. Makamnya memancarkan keagungan yang terpancar dari 

Imam al-Sha>fi>’i, dan selalu dipenuhi oleh umat Islam yang berziarah 

kemakam tersebut.
81

 

 

5. Metode Ijtihad Imam al-Sha>fi>’i.  

Seperti Imam Madzhab lainnya, Al-Shafi’i menentukan turuq al-

istinbat al-ahkam tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihad menurut Imam 
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al-Sha>fi>’i adalah sebagai berikut: “Asal adalah al-Qur‟an dan sunnah, 

apabila tidak ada dalam al-Qur‟an dan sunnah, maka ia melakukan qiyas 

terhadap keduanya. Apabila hadith telah muttashil dan sanadnya sahih, 

maka ia telah berkualitas. Makna hadith yang diutamakan adalah makna 

zahir: ia menolak hadith munqathi‟ kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-

Musayyab, pokok (al-ashl) tidak boleh dianalogikan kepada pokok. Bagi 

pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana yang 

dipertanyakan hanya kepada cabang (far‟).  

الا صل قران و السنة فا ن لم يكن فقياس عليهما واذاا ثصل اللحد يث عن رسى ل 

هللا صلى هللا عليه و سلم وصح الا سناد به فهى املنتهى والا جما ع اكبر من الخبر 

. املفرد والحد يث على ظا هره واذاا حتمل املعا ن فما اشبه منها ظا هره اوال ها به

واذا ثكا فا ت الا حاد بث فا صحها اسنا د اوال ها وليس املنقطع ما عد املنقطع 

ابن املسيب وال يقا س اصل على اصل وال يقال على اي صل لم و كيف واهما يقال 

 للفرع ملا فاذ اصح قيا سه على الا صل صح وقا مت به الحجة 
 

“Pokok hukum adalah al-Qur‟an dan sunnah, apabila tidak ada dalam al-

Qur‟an dan sunnah, maka analogi terhadap al-Qur‟an dan sunnah. Apabila 

analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok, maka ia dapat 

dijadikan hujjah.” 
82

 

 

Menurut Musthafa al-Siba‟iy bahwa Imam al-Shafi‟ilah yang 

meletakkan dasar pertama tentang qaidah periwayatan hadist dan ia pula 

yang mempertahankan sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. 
83

 

 

 

                                                             
82Ibid 31-32. 
83 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab (Ciputat: Logos Wacana 

Ilmu, 1999), 124.  
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6. Pendidikan Imam Al-Shafi’i  

Imam Al-Shafi’isejak kecil hidup dalam kemiskinan.Ketika beliau 

diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah 

dan mereka hanya terbatas pada pengajaran.Namun setiap kali seprang guru 

mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihatAl-Shafi’ikecil dengan 

ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menagkap semua perkataan serta 

penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan 

tempatnya, Sha>fi>’i mengajarkan lagi apa yang didengar dan difahaminya 

kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Al-

Shafi’imendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Al-

Shafi’italah menghafal seluruh Al-Qur‟an dengan baik. 

Al-Shafi’i bercerita, “ketika saya mengkhatamkan al-Qur‟an dan 

memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama.Saya menghafal hadith-

hadith dan masalah-masalah fikih.Pada saat itu, rumah kami berada di 

Makkah.Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang 

untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat 

saya gunakan untuk menulis. “  

Kecerdasan Imam al-Sha>fi>’i terlihat ketika berumur 9 tahun.Saat itu 

telah menghafal seluruh ayat Al-Qur‟an dari perjalanannya dari Makkah 

menuju Madinah.Setahun kemudian, kitab al-Muwatha‟ karangan Imam 

Malik yang berisikan 1.720 hadith pilihan juga di hafalkan di luar kepala. 
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Imam Al-Shafi’ijuga menekuni bahasa dan sastra Arab di Dusun Badui Bani 

Hundail selama beberapa tahun,
84

 

Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan 

bacaan Al-Qur‟an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara 

yang sangat merdu. Hakim mengeluarkan hadith dari riwayat Bahr bin 

Nashr, ia berkata, “apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada 

sesame kami, pergilah kepada pemuda Al-Shafi’i,apabila kami telah sampai 

kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al-Qur‟an sehingga manusia 

yang berada di sekelilingnya banyak yang berjatuhan di hadapannya karena 

kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang 

dimilikinya, demikian tingginya ia memahami Al-Qur‟an sehingga sangat 

berkesan bagi para pendengarnya.”
85

 

Imam al-Sha>fi>’i adalah orang yang pertama kali menyusun ilmu 

Ushul Fiqih. Para ulama saat itu memang sering membicarakan masalah-

masalah Ushul Fiqih, akan tetapi mereka belum memilik standar umum 

yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu hukum atau mentarjih atau 

menguatkan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Imam Al-

Shafi’iadalah orang yang pertama kali merumuskan ilmu Ushul Fiqih.Ia 

telah meletakkan standar-standar umum yang dapat dijadikan rujukan oleh 

para ulama dalam mengetahui derajat suatu dalil dalam pengambilan 

                                                             
84Maman Abd. Djaliel, Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru(Bandung: CV 

Pustaka Setia), 106-107.  
85Ibid 4. 
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hukum. Fahrurrazi berkata, “peran Imam al-Sha>fi>’i dalam ilmu syar‟i Ushul 

Fiqih adalah seperti peran Aristoteles. 
86

 

Imam Al-Shafi’ijuga banyak mahir dalam ilmu-ilmu diantaranya:  

a. Bahasa dan sastra arab  

Karena bahasa dan sastra Arab yang dipelajarinya dari Banu 

Huzail itu terus digeluti, diperdalam, dan dikembangkannya selama 20 

tahun, pada gilirannya al-Sha>fi>’i tampil sebagai tokoh bahasa yang 

keahliannya benar-benar mendapat pengakuan secara luas.  

Al-Nawawi mengatakan bahwa Al-Shafi’iadalah seorang Imam 

yang memegang otoritas (al-imam, al-hujjah) pada bidang nahwu dan 

bahasa Arab. Selanjutnya, ia mengutip beberapa pernyataan para ahli 

tentang kedudukan Imam al-Sha>fi>’i dalam bidang kebahasaan. Ibn 

Hasyim wafat 213 misalnya menyatakan, “al-Sha>fi>’i adalah hujjah dalam 

bahasa Arab”. Bila Ibn Hisyam ragu-ragu tentang suatu masalah bahasa, 

ia mengutus seseorang kepada al-Sha>fi>’i untuk menanyakannya. Abu > 

„Ubaid wafat 224 mengatakan, al-Sha>fi>’imerupakan salah satu rujukan 

ilmu bahasa.Abu >„Usman al-Mazini mengatakan, kami menganggap al-

Sha>fi>’i sebagai hujjah dalam ilmu nahwu.Al-Asmu‟i wafat 216 berkata, 

“saya men-tashih syair-syair Bani Huzail kepada seorang pemuda 

Quraisy, diMakkah, bernama Muhammad ibn Idris al-Sha>fi>’i”.al-Zubair 

ibn al-Bakkar mengatakan, “saya mempelajari syair-syair dan sejarah 

                                                             
86 Abdul Mun‟im al-Hafni, Ensiklopedia (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu 2006), 548-549.  
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bani Huzail dari paman saya, Mus‟ab dan ia mempelajarinya dari 

hafalanAl-Shafi’i 

b. Ilmu hadith  

Pada masa Al-Shafi’imenjalani pendidikan awalnya, khususnya di 

Makkah dan Madinah, Al-Qur‟an dan hadithlah yang menjadi tumpuan 

bagi hampir semua ilmu pengetahuan umat waktu itu.Bahkan, kata ilmu 

ketika itu selalu digunakan untuk menyebut kedua sumber tersebut. 

Guru-guru yang menjadi sandaran ilmu Al-Shafi’imasa awal 

pendidikannya terdiri atas sejumlah ulama yang ahli dalam bidang hadith 

dan atau fiqih aliran ahl al Hadis.Oleh karena itu materi yang pelajaran 

utama yang diterimanya adalah hadith-hadith yang diriwayatkan dari 

Rasulullah Saw.Kekuatan ingatan yang sebelumnya telah terlatih 

menghafal Al-Qur‟an dan syair-syair, sangat mendukung penghasilannya 

dalam menghafal hadis-hadis yang diajarkan oleh para gurunya. 

c. Tafsir  

Pada mulanya tafsir Al-Qur‟an merupakan bagian dari ilmu 

hadith. Bahkan, setelah ilmu tafsir berkembang pun para ulama hadith 

masih selalu mencantumkan babAl-tafsir dalam kitab-kitab mereka. 

Hubungan antara hadith dan tafsir Al-Qur‟an memang sangat erat karena 

hadith berfungsi sebagai penjelasan bagi Al-Qur‟an.Tentu saja, untuk 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an masih dibutuhkan seperangkat 

keahlian, selain penguasaan hadith dan bahasa Arab. 
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d. Fikih  

Al-Sha>fi>’i lahir setelah ilmu fikih mencapai tingkat kesempurnaan 

dan membentuk dua aliran besar, Ahl Al-Hadith dan Ahl Al-Ra‟yi.Para 

ulama sepakat bahwa ilmu fikih bersumber dari Al-Qur‟an dan 

Sunnah.Karena pada hakikatnya ilmu itu merupakan hasil pemahaman, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, atas keduanya sumber 

utama ini.Oleh karena itu, penguasaan yang memadai atas Al-Qur‟an dan 

Sunnah mutlak dibutuhkan oleh siapa saja yang mempelajari fikih. 

Selain menguasai kedua sumber ini, semua persyaratan dan alat 

penunjang lainnya seperti penguasaan bahasa Arab, kecerdasan, dan 

kemauan keras, juga telah dimiliki oleh Imam al-Sha>fi>’i. 

e. Sejarah  

Pengetahuan sejarah sangat penting dalam menopang berbagai 

penguasaan ilmu lainnya. Penafsiran Al-Qur‟an dan Sunnah juga sangat 

membutuhkan pengetahuan kesejarahan yang berkenaan dengan masalah 

yang dibicarakan. Pengetahuan tentang ashab nuzul dan ashab wurud 

senantiasa ditempatkan sebagai salah satu ilmu yang harus diketahui oleh 

orang yang menafsirkan Al-Qur‟an ataupun hadith karena banyak ayat 

dan hadith yang tidak dapat difahami dengan baik tanpa mengetahui 

peristiwa sejarah yang terkait dengannya.Al-Sha>fi>’i telah mempelajari 

pendidikan sejarah dan garis-garis keturunan bangsa Arab ketika ia 

mendalami pengetahuan bahasa dan sastra Arab di Bani Huzail.  
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f. Ilmu Kalam  

Sebagai seorang ulama yang berwawasan luas, tentu saja al-

Sha>fi>’i mengikuti perkembangan ilmu kalam.Pendapatnya bahwa iman 

adalah perkataan dan perbuatan serta dapat bertambah dan berkurang. 

Abu > Tsaur meriwayatkan bahwa al-Sha>fi>’i berkata,” tidak ada 

orang yang melibatkan dirinya dalam kajian ilmu kalam dapat berjasa.” 

Muhammad ibn „Abd Al-Hakam wafat 268 menceritakan perkataan al-

Sha>fi>’i,” seandainya orang-orang mengetahui keburukan yang terdapat 

dalam ilmu kalam, tentu mereka akan lari darinya seperti lari dari singa. 

87
  

Syafi’i Seorang Ahli Ilmu dari Quraisy 

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Apabila saya ditanya tentang satu 

masalah dan saya tidak mengetahuinya, maka saya menj awab dengan 

menukil perkataan Syafi‟i, karena ia seorang imam besar dan ahli ilmu 

dari Quraisy.”Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu „alaihi wasallam 

bahwasanya beliau bersabda, “0rang alim dari Quraisy akan memenuhi 

bumi.” 

Ar-Razi mengatakan, berita tentang imam ini akan texpenuhi pada 

seseorang yang memiliki beberapa kriteria 

Pertama, berasal dad suku Quraisy. 

Kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dad kalangan ulama. 

Ketiga, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan dikenal oleh 

                                                             
87Ibid 29-40. 
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penduduk Timur dan Barat.Benar bahwa kreteria di atas hanya terdapat 

pada diri Imam Syafi‟i,ia adalah seorang ahli ilmu yang berasal dad suku 

Quraisy. 

Berikut beberapa hadits yang berhubungan dangan hal di atas. 

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasul 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

“Janganlah kalian mencaci-maki suku Quraisy, karena sesungguhnya ahli 

ilmu di antara mereka akan memenuhi bumi.Ya Allah, Engkau telah 

menimpakan adzab yang terdahulu dari mereka, maka anugerahkan 

nikmat-Mu yang terakhir dari mereka. ” 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasul 

shallallahu ‘ alaihi wasallam bersabda, 

“Ya Allah, tunjukilah orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya orang 

alim di antara mereka akan memenu_hi bumi. Ya Allah,sebagaimana 

Engkau telah memberikan adzabpada mereka, maka berikanlahjuga 

nikmat-Mu atas mereka. ” Beliau mengulanginya sampai tiga kali. 

Ia adalah orang Quraisy dan’ Bani Al Muthallibi. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah sama. 

“Kemudian Rasul shallallahu „alaihi wasallam merapatkan jemari 

tangannya 

Dan‟ Nabi shallallahu „alaihi wasallam, beliau bersabda: 
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“Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat inipada setiap seratus tahun, 

seseorang yang memperbaharui agama-Nya. ” 

7. Karya-karya karangan Imam al-Sha>fi>’i 

a. Ar-Risalah Al-Qadimah (Kitab Al-Hujjah) 

b. Ar-Risalah Al-Jadidah  

c. Ikhtilaf Al-Hadith 

d. Ibthal Al-Istihsan 

e. Ahkam Al-Qur‟an 

f. Bayadh Al-Fardh 

g. Sifat Al-Amr wa Nahyi 

h. Ikhtilaf Al-Malik wa Sha>fi>’i 

i. Ikhtilaf Al-Iraqiyin 

j. Ikhtilaf Muhamad bin Husain 

k. Fadha‟il Al-Quraisy  

l. Kitab Al-Umm 

m. Kitab As-Sunan 
88

 

8. Kelebihan Imam Shafi’i  

a. Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang 

setara dengan Al-Hakam bin Abdul Muthalib.  

b. Kedalaman menghafal Al-Qur‟an dan kedalaman pemahaman antara 

yang wajib dan sunah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu 

yang ia miliki, yang tidak semua manusiadapat melakukannya.  

                                                             
88 Imam Shafi‟i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm(Jakarta: 

Pustaka Azzam, maret 2004), 9.  
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c. Kedalaman ilmu tentang sunah, ia dapat membedakan antara sunah yang 

Shahih dan yang dha‟if. Serta ketinggian ilmunya dalam hal ushul, 

mursal, maushul, serta perbedaan antara lafadz yang umum dan yang 

khusus.
89

  

9. Wafatnya Imam Al-Shafi’i  

Beliau mengidap penyakit ambeien pada ahir hidupnya, sehingga 

mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada pada malam jum‟at seysai shalat 

Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada 

hari jum‟atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. kuburannya berada di kota 

Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan 

yang bernama Imam Al-Shafi’i.  

 

 

  

                                                             
89 Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab (Jakarta:Pt. Bulan Bintang, 

1990), 158.  
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BAB V 

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SHAFI’I 

 

A. Analisis tentang Pendapat Imam Shafi>’i> tentang Mafqu>d  dalam Kitab Al-

Umm 

Di dalam Al-Qur‟an Surat Yusuf ayat 72 disebutkan istilah mengenai 

mafqu>dyang memiliki arti kehilangan adalah sebagai berikut: 

ْف ُل بَقعِق ٍري  َق َقنَقا بِقهِق  َقعِقييٌم  قِقدُل  ُلوَقواَق ولْفمَق ِقكِق  َقلِقمَقنْف جَقااَق بِقهِق  ِق  قَقالُلوو نَـق ْف
Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan 

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 

 

Dari terjemahan ayat di atas dapat dilihat bahwa penggunaan asal kata  

mafqu>d adalah dari dalil tersebut. Karena kata mafqu>d memiliki arti hilang 

yang dapat dipakai untuk menyebutkan orang yang hilang.  

Dalam hal penetapan seseorang dapat dikatagorikan sebagai mafqu>d 

atau orang yang hilang, tidak mudah untuk bisa mengatakan seseorang itu 

sudah mati atau belum, maka perlu dilakukan penggalian yang mendalam oleh 

seorang hakim. Ada banyak pertimbangan yang harus digunakan. Karena tidak 

serta merta seseorang yang lama tidak kita lihat itu bisa dikatakan orang yang 

hilang. Dalam pembahasan kitab Al-Umm terdapat pembahasan terkait 

tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang yang hilang tersebut apakah 

dalam keadaan masih hidup atau sudah mati. Mengenai pendapatnya 

Ima>mShafi>’i>, ia menjelaskan dari pendapatnya „Umar ibn K}hattab bahwa, 

tenggang waktu yang diperbolehkan untuk memberikan vonis kematian kepada 

80 
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si mafqu>d  ialah 4 (empat) tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut, seseorang 

belum juga ditemukan, maka dengan adanya keputusan hakim harta si mafqu>d  

itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya.
90

 

Hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Umm sebagai berikut: 

 ّّيا ومر ة : وخربنا مالك عن حيىي بن  سعيد بن وملسّيب وّن عمر وخلطّاب قال  (قال ولّشافعى )
 )ر وه  ولّشافعى)فقدت   جها مل تدروين هو فإّّنا تنتظر وربع سنني    

 

Artinya : Imam Shafi>’i>berkata; Imam Malik mengabarkan kepada saya dari 

Yahya bin Sa‟id bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khattab 

berkata; setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya 

yang tiada mengetahui di mana suaminya, maka ia diminta menanti 

4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan  

(Ima>mShafi>’i>) 

 

Memberikan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang dapat 

dikatakan telah hilang. Selain itu juga, tenggang waktu tersebut dapat dijadikan 

pertimbangan apakah orang yang hilang itu masih dalam keadaan hidup atau 

sudah mati. Dapat dilihat bahwa Ima>m Al-Shafi>’i> membolehkan seorang hakim 

dalam memutuskan orang yang hilang (mafqu>d) setelah menanti lebih dari 4 

(empat) tahun atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak dapat 

hidup lagi menurut adat. Ima>m Al-Shafi>’i juga berpendapat tentang batas 

waktu orang hilang adalah 90 tahun yakni pertimbangannya adalah dengan 

melihat umur orang-orang yang sebayanya di wilayahnya. 

Selain pendapat dari Ima>m Al-Shafi>’i> mengenai tenggang waktu 

seseorang dapat dikatakan hilang, ulama-ulama Hanabilah juga memiliki 

pendapat sendiri. Menurut situasi dan kebiasaannya ia akan mati (seperti waktu 

                                                             
90Ima>m Shafi>’i>, Al-Umm.Terj., 395. 
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peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat jatuh dan temannya ada 

yang selamat). Maka orang yang hilang harus diselidiki selama 4 tahun, jika 

tidak ada kabar beritanya, hartanya sudah dapat dibagi. Inilah persamaan 

penentuan tenggang waktu antara pendapat pendapat Ima>m Shafi’i>dengan 

pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Hanabilah. Sedangkan apabila 

kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian 

(seperti pergi berdagang atau merantau) ulama Hanabilah berbeda pendapat, 

yaitu: menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan atau diserahkan kepada 

ijtihad hakim. Setelah  90 tahun, maka seseorang dapat dikatakan mati, yang 

secara otomatis orang tersebut dikatagorikan mafqu>d.91 

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 

1847 Nomor 23, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)), dalam Pasal 467-

471 juga telah dicantumkan ketentuan mengenai mafqu>d/orang hilang. 

KUHPer tidak menggunakan istilah mafqu>d, akan tetapi menggunakan istilah 

“orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”. 

Pasal 467 KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi 

meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah 

lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan 

orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan 

kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki 

kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil 

menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. 

                                                             
91

Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 72. 
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Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 (tiga) bulan. 

Hakim dalam memutuskan perkara mafqu>d harus berdasarkan pada alat 

bukti yang jelas sehingga dapat diduga keras bahwa mafqu>d. tersebut telah 

wafat. Hakim dapat memutuskan mafqud telah wafat dalam keadaan: 

4. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebgai telah binasa, 

seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang, (dapat 

diputus mafqu>d. jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya). 

5. Pergi untuk suatu kepentingan, tetapi tidak pernah kembali. (dapt diputus 

mafqu>d. jangka waktunya 40 tahun sejak kepergian  

6. Hilang dalam kegiatan wisata atau urusan bisnis (hakim memutuskan 

mafqu>d.denga pertimbangan sendiri).
92

 

 

B. Analisis tentang Epistemologi Imam Al-Shafi>’i>Mengenai Mafqu>d dalam 

Kitab Al-Umm 

Epistemologi pendapat Ima>m Al-Shafi>’itentang tenggang waktu vonis 

kematian mafqu>ddi atas, diterangkan juga batas waktu orang hilang adalah 90 

tahun, dilatarbelakangi dengan melihat umur orang-orang yang sebayanya di 

wilayahnya. Namun, pendapat yang paling so}hi>h menurut anggapan Ima>m Al-

Shafi>’i> adalah batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. 

Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, 

kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Ima>m 

Al-Shafi>’iseorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa 
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orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah 

mati sesudah berlalunya waktu tertentu, kebanyakan orang tidak hidup 

melebihi waktu tersebut. Seseorang yang hilang di anggap sudah meninggal 

dunia apabila telah terlewati tenggang waktu tersebut. 

Juga telah diriwayatkan bahwa sayyidina Umar merujuk pada pendapat 

Sayyidina Ali mengenai wanita (istri) orang yang hilang. Yang demikian itu 

telah diriwayatkan oleh ibnu Abi Laila. Ini adalah salah satu dari tiga masalah 

yang dijadikan sumber rujukan sayyidina Umar kepada pendapat Ali  bin Abi 

Tholib. Maka dari itu, pendapat ini adalah madzhab Ali, Umar bin Khattab dan 

Ibn Mas‟ud yang telah dikuatkan oleh kaidah-kaidah marfu‟.  

Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengambil dalil dari 

pendapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ia berkata, “telah 

diceritakan kepada kami oleh Sufyan Ibnu Uyainah dari Umar bin Khattab dan 

dari Yahya ibnu Ja‟dah bahwa seorang laki-laki telah hilang pada masa 

Khalifah Umar, maka datanglah istrinya menghadap Umar untuk menceritakan 

hal itu, lalu Umar menyuruhnya menunggu empat tahun, kemudian menyuruh 

walinya itu untuk mentalaqnya bila jangka waktu itu telah lewat, dan menyuruh 

perempuan itu untuk beriddah dan sesudah masa iddahnya, ia menikah dengan 

orang lain, kemudian kembalilah suaminya yang pertama, maka Umar 

menyuruh lelaki itu untuk memilih antara istri dan mas kawin. 
93

 

Sedangkan menurut Imam Al-Shafi>’iseorang istri yang suaminya 

mafqu>d.dan sudah ditunggu lama, kemudian istri yaqin jika suaminya telah 
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meninggal lalu istri tersebut menikah lagi, kemudian suami yang mafqud 

tersebut kembali, istri tersebut statusnya masih istrinya mafqu>d.tersebut. 

Pasal 467 KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi 

meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah 

lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan 

orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan 

kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki 

kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil 

menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. 

Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 (tiga) bulan. 

Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan 

dan petunjuk bahwa dia hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil 

untuk kedua kalinya, begitu juga seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka 

waktu panggilan adalah 3 (tiga) bulan). Panggilan tersebut diummkan di surat-

surat kabar, papn pengumuman di Pengadilan dan papan pengumuman di 

alamat terakhir orang tersebut diketahui. 

Apabila sudah dipanggil untuk ketiga kali tetapi juga tidak datang 

menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu 

telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau 

sejak hari bertita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan 

“meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara 

jelas dalam putusan. 
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Dalam putusan tersebut juga harus dibuat pertimbangan seorang hakim 

mengenai kemungkinan sebab-sebab yang bersangkutan tidak bisa memenuhi 

panggilan persidangan, sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi yang 

bersangkutan tidak bisa membaca pengumuman panggilan tersebut, dan hal-hal 

lain yang berhubungan dengan dugaan tentang kematian. Namun hakim dapat 

menunda pengambilan putusan sampai jangka waktu lima tahun lebih atau 

memerintahkan pangilan lanjutan jika ada pertimbangan lain dianggap perlu 

dan penting untuk diindahkan oleh hakim, hal ini sangat tergantung 

kebijaksanaan Hakim dalam melihat fakta terhadap kenyataan dalam 

persidangan. 

Masalah berbeda berlaku apabila orang yang pergi meninggalkan 

tempat kediamannya tersebut telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk 

menjadi kuasa/wakilnya dalam segala urusan dan kepentingan, maka jangka 

waktu yang berlaku adalah sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau 

setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, dan dalam jangka waktu sepuluh 

tahun tersebut tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah wafat. 

Adapun teknis beracaranya sama dengan mereka yang pergi tanpa 

meninggalkan kuasa apaun. Putusan hakim menganai mafqud tersebut harus 

diumumkan dalam media surat kabar yang sama yang juga digunakan dalam 

pemanggilan. 
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C. Analisis tentang Status Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Mafqu>d 

Perspektif Imam Al-Shafi>’i>dalam Kitab Al-Umm 

Dalam qaul jadid (Kitab Al-Umm) ditetapkan bahwa istri yang ditinggal 

suami tanpa berita, maka istrinya tidak diperbolehkan menikah dengan orang 

lain sampai diperoleh kepastian bahwa suaminya telah mati atau telah 

menceraikannya dan kemudian ia menjalani iddah. Hal ini ditetapkanAl-

Shafi>’idengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, 

sebagai berikut: 

"Rasul bersabda: seorang wanita yang suaminya hilang, maka ia tetap 

menjadi istrinya hingga ada khabar yang pasti” 

 

Dalam kaitan ini Al-Shafi>’imenerangkan dalam Al-Umm(jadid) bahwa 

istrinya tidak boleh beriddah dan tidak boleh menikah selamanya hingga ia 

yakin benar tentang meninggalnya suami. Mengenai nafkahnya, suami itu 

memberi nafkahnya dengan hartanya sejak ia hilang hingga diketahui 

kematiannya dengan yakin. Ketika istri telah menikah lagi, maka yang awal 

adalah mafqu>d  dengan pilihan antara wanitanya dan mahar. 

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Al-Shafi>’iberpendapat bahwa istri 

dari suami hilang (mafqu>d), maka istrinya tetap menjadi miliknya, walaupun 

dalam waktu yang lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah 

mati, yaitu dengan melihat kawannya yang sebaya sudah mati semua atau 

sudah lewat masa orang seperti itu tidak hidup lagi menurut adat. Dalam kitab 

Al-Umm, Robi‟ berkata:  “jangan menikahi wanita yang suaminya mafqu>d, 
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sehingga yakin kematiannya. Karena Allah berfirman “Maka jadikanlah atas 

orang yang ditinggal mati iddah, begitu juga jadikanlah orang yang dithalaq 

iddah, kecuali dengan kematian atau thalaq.” 

Imam Al-Shafi>’i> menetapkan bahwa apabila seorang istri telah ditinggal 

oleh suaminya dalam waktu yang lama dan putus beritanya, tidak diketahui 

keberadaannya apakah ia sudah mati atau masih hidup, maka pihak istri berhak 

menikah setelah menunggu 4 tahun kemudian menjalani iddah wafat. 

Dalil yang digunakan sebagai argumennya adalah: 

 ّّيا ومر ة : وخربنا مالك عن حيىي بن  سعيد بن وملسّيب وّن عمر وخلطّاب قال  (قال ولّشافعى )
 ر وه  ولّشافعى)فقدت   جها مل تدروين هو فإّّنا تنتظر وربع سنني 

 

1. Bahwasanya Umar bin Khattab r.a berkata: adapun perempuan yang 

ditinggalkan suaminya dan tidak diketahui keberadaanya, maka dia harus 

menunggu selama 4 tahun kemudian beriddah selama 4 bulan 10 hari. 

2. Qiyas kepada keadaan dimana suami tidak mampu menggauli istrinya, atau 

tidak mampu memberikan belanja. Fasakh pada kasus hilang lebih banyak 

dibenarkan daripada fasakh kedua kasus tersebut. 

Selain penjelasan yang ada dalam kitab Al-Umm tersebut, kita ketahui 

bahwa nikah dalam syari‟at Islam maksudnya adalah akad perkawinan.  

Mengenai permasalahan seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya 

hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai, ini adalah pendapat dari 

madzhab H{anafi> dan adh-Dha>hiriyah. 

Mengenai status hukum kewarisan mafqu>dImamAl-Shafi>’i dalam kitab 

al-Umm menjelaskan bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi 
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(pewaris) itu telah meninggal dunia, apabila pewaris tersebut sudah meninggal 

dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang hidup itu berbeda 

dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang (mafqu>d) hartanya tidak 

boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan yakin akan 

meninggalnya mafqu>d tersebut. 

Dalam menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang 

yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati, Imam Al-Shafi>’ii 

menjelaskan bahwa: 

 ّّيا ومر ة : وخربنا مالك عن حيىي بن  سعيد بن وملسّيب وّن عمر وخلطّاب قال  (قال ولّشافعى )
 (ر وه  ولّشافعى )فقدت   جها مل تدروين هو فإّّنا تنتظر وربع سنني 

Artinya : “Imam Al-Shafi>’i berkata; Imam Malik mengkhabarkan kepada 

saya dari Yahya bin Sa‟id bin Musayyab bahwasanya Umar bin 

Khattab berkata; setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh 

suaminya yang tiada mengetahui di mana suaminya, maka ia 

diminta menanti 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 

bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal” (HR. Bukhari dan Al-
Shafi>’i) 

 

Dari pendapat Imam Al-Shafi>’i tersebut dapat dijelaskan bahwa 

tenggang waktu yang diperbolehkan bagi hakim untuk memberi vonis 

kematian si mafqu>dialah 4 (empat) tahun, maka hartanya boleh diwariskan 

kepada ahli warisnya. 

Dari pendapat Imam Al-Shafi>’i tersebut dapat dijelaskan bahwa orang 

yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui kabar beritanya, 

domisilinya dan tidak diketahui tentang hidup atau matinya, maka hartanya 

tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya sebelum ada keputusan dari hakim 

tentang vonis kematian si mafqu>d tersebut, jika si mafqu>d tersebut sebagai ahli 
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waris maka hartanya ditunda dahulu sampai jelas keadaannya, sedangkan 

bagian ahli waris yang lain (jika ada) bisa diberikan segera. 

Di samping itu Imam Al-Shafi>’i juga menggunakan qaidah-qaidah 

fikihnya dalam menentukan hukum orang yang hilang, di antaranya qaidah-

qaidah fiqhnya tersebut ialah: 

 وال   بقاا ماكان ع ى ما كان حّّت يظهر خالفه

Artinya : “Sesuatu yang ada tetap ada sehingga nampak sebaliknya”. 

 

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa orang yang hilang tersebut 

pada asalnya adalah masih hidup maka hartanya tidak boleh dibagikan kepada 

ahli warisnya. Jadi harus menunggu waktu dimana seorang mafqud tersebut 

benar-benar sudah meninggal atau masih hidup.  

Hal ini disebutkan dalam: 

 اليقسي ماله حّّت يع ي يقني  فاته

Artinya : “Tidak dibagi harta pusaka sehingga diketahui dengan yakin 

kematiannya.” 

 

Jadi jika belum diketahui tentang keyaqinan seseorang itu sudah mati 

atau belum mati secara jelas, maka  tidak bisa dibagikan harta pusaka orang 

yang telah meninggal tersebut.  

Ada perbedaan pendapat menurut para ulama mengenai apa yang harus 

dilakukan terhadap hartanya dan apa yang harus dilakukan oleh istrinya, dalam 

masalah ini ada empat alternative yaitu: 

                                                             
94Abdul Hamid Hakim, Mabaadi Awwaliyah (Jakarta: Sa‟diyah Putra, 1927), 26. 
95

 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

1995), 64. 
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e) Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya maupun dari segi 

istrinya. Dengan demikian, maka istrinya masih tetap sebagai istrinya dan 

hartanya masih tetap sebagai miliknya, sampai ada berita yang mengabarkan 

tentang dirinya.  

f) Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya maupun dari segi 

istrinya. Dengan demikian, istrinya keluar dari ikatan nikah dengannya, dan 

hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya.  

g) Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya dan sudah mati mengenai 

istrinya.  

h) Ia dianggap masih hidup mengenai istrinya dan sudah mati mengenai 

hartanya. 
96

 

Dalam masalah itu, Ulama Hanafiyah dan Imam Al-Shafi‟I berpendapat 

bahwa orang itu dianggap masih hidup, baik mengenai istrinya maupun 

hartanya, yang keduannya masih kepunnyaannya sampai terdapat kepastian 

tentang mati atau hidupnya. Pendapat ini memegang apa yang telah ada dengan 

yakin. Dalam kitab Al-Umm juga dijelaskan istri tidak boleh menikah jika 

suaminya mafqud, kecuali dengan waktu 90 tahun. Dalam qowa‟idul fiqhiyah 

juga dijelaskan bahwasannya  al yaqiinu laa yazuulu bisyakki yang artinya 

apa-apa yang telah diyaqini tidak dapat hilang dengan keragu-raguan.  

Dengan demikian, wajiblah dibiarkan tetapnya nikah yang sudah 

diyakininya sampai jelas (nyata) tentang keadaan yang sebenarnya. 

Muhammad Toha Abdul „Ula Kholifah mengatakan bahwa berkaitan dengan 
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kewarisan, mafqud itu mempunyai  sisi. Pertama, dari sisi harta pribadinya. 

Kedua, dari sisi harta orang lain. Dan sisi harta pribadinya ia dianggap hidup 

dan oleh karena itu harta pribadinya belum bisa diwarisi oleh ahli warisnya 

sampai ada kejelasan status mafqu>d  bersangkutan, apakah ia masih hidup atau 

sudah wafat. Sedangkan, dari sisi harta orang lain, dia dianggap telah wafat 

sehingga dengan demikian dia tidak lagi sebagai ahli waris.  

Pendapat senada dikemukakan juga oleh Wahbah Az-Zuhaily yang 

mengatakan bahwa dari sisi harta pribadi mafqud, para imam madhab telah 

sepakat bagwa ia dianggap masih hidup, sehingga hartanya belum bisa dibagi 

pada ahli warisnya, sampai ada kejelasan berdasarkan putusan hakim mafqud 

tersebut dinyatakan telah wafat. Sedangkan dari sisi harta orang lain mayoritas 

ulama‟ hanafiyah berpendapat bahwa mafqu>d  tidak mempunyai hak-hak 

positif seperti halnya waris dan wasiat, sedangkan ulama‟ malikiyah, 

syafi‟iyah, hambaliyah, dhohiriyah dan syi‟ah imamiyyah menyatakan bahwa 

mafqu>d itu berhak mendapat waris dari orang lain, tetapi tidak mewariskan.
97
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Di dalam disebutkan istilah mengenai mafqud yang memiliki arti 

kehilangan adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan asal kata  mafqu>d adalah dari Al-Qur‟an Surat Yusuf ayat 72. 

Karena kata mafqu>d memiliki arti kehilangan. Menurut Imam Al-Shafi’i> 

tentang mafqu>d dalam kitab Al-Umm adalah orang dapat dikatakan hilang 

ketika lebih dari 4 (empat) tahun tidak diketahui keberadaannya atau sudah 

lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak dapat hidup lagi menurut 

adat. 

2. Epistemologi pendapat Ima>m Al-Shafi>’i> tentang mafqu>d adalah ditentukan 

tenggang waktu vonis kematian kepada mafqu>d, diterangkan juga dalam 

kitab al-umm bahwa orang hilang dikatakan meninggal dunia adalah empat 

tahun, hal ini dilatarbelakangi dengan melihat umur orang-orang yang 

sebayanya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sahih menurut 

anggapan Imam Al-Shafi>’i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat 

ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap 

dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. 

Karena menurut Imam Shafi‟i, seorang hakim hendaknya berijtihad 

kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal 
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rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu 

tertentu.  

3. Status hukum perkawinan  dan kewarisan mafqu>d perspektif Imam Al-

Shafi’i> dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwa Al-Shafi>’i> berpendapat 

bahwa istri dari suami hilang (mafqu>d), maka istrinya tetap menjadi 

miliknya, walaupun dalam waktu yang lama sekali, argumennya 

adalah:bahwasanya Umar bin Khattab r.a berkata: adapun perempuan yang 

ditinggalkan suaminya dan tidak diketahui keberadaanya, maka dia harus 

menunggu selama 4 tahun kemudian beriddah selama 4 bulan 10 hari. 

Mengenai status hukum kewarisan mafqu>d  perspektif Imam Al-Shafi’i> 

dalam kitab Al-Umm menjelaskan bahwa tidak ada warisan sebelum orang 

yang mewarisi (pewaris) itu telah meninggal dunia, apabila pewaris tersebut 

sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang 

hidup itu berbeda dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang 

(mafqu>d) hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui 

dengan yakin akan meninggalnya mafqu>d tersebut.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk mengingatkan penulis jika ada kekurangan dalam penulisan, karena 

keterbatasan waktu.  
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2. Semoga apa yang saya tulis ini bisa membantu para masyarakat dalam suatu 

konflik khususnya tentang perkawinan dan kewarisan.  

3. Peneliti ini belum komprehensif, karena hanya meneliti buku, belum melihat 

proses di masyarakat zaman sekarang.  
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